Rozhodnutí
nejvyššího soudu československé
republiky ve věcech občanských.

Sbírka rozhodnutí
nejvyšších stolic soudních

Ročník

republiky Ceskoslovenské.
<od

Užíváni státního :maku povoleno ministerstvem obchodu.

Svazek 93.

nejvyššího soudu ve věcech občanských.
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obsahující rozhodnutí z roku 1934
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s redakční komisi.

Část I.

XVI. <1934.)

Část 1.

V Praze 1935.
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Tiskem firmy Hejda © Zbroj v Mladé Boleslavi.
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13565
13566
13567
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13569
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13571
13572
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13577
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13584
13585
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13588
13589
13590
13591
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13594
13595
13596
13597
13598
13599
13600
13601
13602
13603
13604
13605
13606
13607
13608
13609
13610
13611
13612
13613
13614
13615
13616
13617
136J8
13619
13620

·
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Čís.
červen

»
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»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

»
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»
»

»
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»
»

»
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»
»
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8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
16.
16.
16.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
23.
23.

R I 590/34 .
R I 637/34 .
R I 664/34 .
Rv I 1610/32
Rv I 1790/32
Rv I 1950/32
Rv I 659/33
R I 318/34 .
R I 440/34 .
R I 567/34 .
R 1 624/34 .
Rv I 2370/32
Rv I 686/33
Rv I 2054/33
Rv I 2118/33
Rv I 877/34
R I 662/34 .
Rv I 347/32
Rv I 902/32
Rv I 127/33
R II 278/34
Rv II 767/33
R I 530/34 .
R I 539/34 .
R I 540/34 .
R I 625/34 .
Rv I 2031/32
R 11 184/34
R I 548/34 .
R I .578/34 .
R I 581/34 .
R I 655/34 .
Rv 1 2070/32
Rv I 899/34
Rv I 1195/34
Rv I 1216/34
R II 87/34 .
R I 593/34 .
R I 595/34 .
Rv I 1140/34
R I 255/34 .
R I 528/34 .
R I 585/34 .
R I 650/34 .
Rv I 462/34
R II 216/34
Rv II 401/34
Rv II 446/34
Rv I 696/33
Rv I 11/34 .
Rv I 921/34
Rv I 954/34
Rv II 475/32
Rv II 405/34
R II 311/34
Rv II 275/33

· 13621
· 13622
· 13623
13624
· 13625
· 13626
· 13627
· 13628
· 13629
13630
13531
13632
13633
· '13634
· 13635
· 13636
· 13637
· 13638
· 13639
· 1-3640
13641
· 13642
· 13643
· 13644
· 13645
· 13646
· 13647
· 13648
· 13649
· 13650
· 13651
· 13652
· 13653
· 13654
· 13655
· 13656
· 13657
· 13658
· 13659
· 13660
· 13661
· 13662
· 13663
· 13664
· 13665
· 13665
· 13667
· 13668
· 13669
· 13670
· 13671
· 13672
· 13673
· 13674
· 13675
· 13676

XI.

x.
Čís.
červen
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»
»
»
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27.
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27.
27.
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27.
27.
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27.
27.
27.
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28.
28.
28.
28.
28.
28.
28.
28.
28.
28.
28.
28.
28.
30.

červenec

»
»
»

»
»
»
»
»

»

R 1 412/34 .
R 1 523/34 .
R 1 618/34 .
R I 736/34 .
R I 747/34 .
Rv I 1747/32
Rv I 462/33
Rv I 735/33
Rv I 1192/33
Rv I 549/34
Rv I 602/34
Rv I 634/34
Rv I 1257/34
R II 276/34
R II 285/34
R II 296/34
R II 313/34
Rv II 285/32
Rv II 628/32
Rv II 796/32
Rv II 459/34
Rv II 477/34
R I 605/34 .
R I 649/34 .
R I 708/34 .
Rv I 426/33
Rv I 756/33
Rv 1 1675/33
Rv 1 825/34
R II 300/34
R II 319/34
Rv II 282/32
Rv II 352/32
Rv II 639/32
Rv II 543/34
R II 309/34

3.
3.
3.
3.
3.
4.
4.
13.
13.
13.

Rl 677/34
Rv 1 85/33
R II 324/34
Rv II 442/34
Rv II 588/34
R I 717/34
Rv I 1101/34
Rv I 1295/34
l\v I 1362/34
Rv II 552/34

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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.
.
.
.
.
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.
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·
·
·
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
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13677
13678
13679
13680
13681
13682
13683
13684
13685
13686
13687
13688
13689
13690
13691
13692
13693
13694
13695
13696
13697
13698
13699
13700
13701
13702
13703
13704
13705
13706
13707
13708
13709
13710
13711
13712

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

13713
13714
13715
13716
13717
13718
13719
13720
13721
13722

II

září

»

I "
I »»
I

I

»
»
I>

I
I
I
i

»
»
»
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~i

»
»

»
»

»
»
»
»
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»
»

»
»
»

»
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»

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

»
»
»

»
»
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září

»
»
»
»
--»
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»

I.
I.
I.
I.
I.
6.
6.
6.

R I 757/34
R I 761/34
R I 793/34
R I 1051/34
Rv I 2326/32
R I 670/34
R I 773/34
R I 794/34

·
·
·
·
·
·
·
·

13723
13724
13725
13726
13727
13728
13729
13730

»
»
»
»
»
»

»
»

6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
7.
7.

t<.
S.
8.
8.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
21.
21.
21.
21.
21.

Rv 1 1381/32 .
Rv I 1961/32 .
Rv I 1331/34 .
R II 281/34 .
R II 312/34
R II 325/34
R II 345/34
Rv II 349/34 .
Rv 1 534/33 .
Rv I 1079/34
Rv I 848/33 .
Rv I 1872/34 .
R II 240/34 .
R II 304/34
R 1 734/34
R 1 925/34
1< I 926/34
R 1 1001/34 .
Rv 1 1629/32 .
Rv I 2187/32 .
Rv I 835/33
R II 187/34
Rv II 460/34
R I 805/34
R I 1070/34
Rv I 2304/32
Rv 1 1540/34
Rv I 1543/34
R II 356/34
Rv II 842/32
Rv II 1/33
R 1 766/34
R I 828/34
R I 851/34
R 1 991/34
R 1 1082/34
Rv 1 428/34
Rv I 1813/34
R II 334/34
R 1 598/34
R I 679/34
R I 759/34
R I 760/34
R I 786/34
R I 807/34
R I 825/34
R 1 1058/34
Rv I 2232/32
R II 267/34
R II 368/34
Rv II 845/32
Rv II 1091/33 .
R 1 775/34
R I 778/34
R I 835/34
R I 857/34
R I 877/34

13731
13732
13733
13734
13735
13736
13737
13738
13739
13740
13741
· 13742
· 13743
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· 13744
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13745
13746
13747
13748
13749
13750
13751
13752
13753
13754
13755
10756
13757
1375R
13759
13760
13761
13762
13763
13764
13765
13766
13767
13768
13769
13770
13771
13772
13773
13774
13775
13776
13777
13778
13779
13780
13781
13782
13783
13784
13785
13786
13787

Čís.

Čís.

čís.

září

21. Rv 1 1879/33 .
» 21. Rv 1 1449/34
» 21. R II 366/34
» 21. Rv II 668/32
» 22. R II 333/34
» 22. R II 361/34
» 22. Rv II 683/32
» 26. R I 697/34
» 26. R 1 808/34
» 26. R I 968/34
» 26. R 1 1050/34
» 26. Rv I 2376/32
» 26. Rv I 1207/33
» 27. R 1 804/34
» 27. R 1 848/34
» 27. R I 904/34
» 27. R I 1033/34
» 27. R II 359/34
» 27. R II 371-374/34
» 27. Rv II 442/33
» 29. R 1 855/34
» 29. R 1 868/34
» 29. R I 933/34
» 29. R I 1012/34
» 29. R 1 1022/34
» 29. RII 039'/34
» 29. R II 328/34
» 29. Rv II 694/34
říjen

»
»

»

»
»
»
»

»
»

»
»
»

»
»

»
»

»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

»

4. Rv 1 1815/32
4. Rv 1 2315/32
4. Rv 1 2345/32
4. Rv II 907/32
4. Rv II 916/32
4. Rv II 467/34
5. R I 900/34
5. R I 914/34
5. Rv II 673/34
5. Rv II 845/34
6. R I 1099/34
6. Rv 1 1085/34
6. Rv II 399/33
11. Rv I 2411/32
11. Rv II 590/33
ll. Rv II 200/34
ll. Rv II 634/34
12. R 1 908/34 .
12. R 1 976/34 .
12. R I 1002/34 .
12. R I 1213/34 .
12. Rv I 491/33 .
12. Rv I 1021/33
12. R II 419/34 .
12. R II 447/34 .
12. Rv II 808/32
13. R I 903/34 .
13. R I 937/34 .

·
·
·
·

13788
13789
13790
13791
13792
· 13793
· 13794
· 13795
· 13796
· 13797
· 13798
· 13799
· 13800
· 13801
· 13802
· 13803
· 13804
· 13805
· 13806
· 13807
· 13808
· 13809
· 13810
· 13811
· 13812
· 13813
· 13814
· 13815
· 13816
· 13817
· 13818
· 13819
· 13820
· 13821
· 13822
· 13823
· 13824
· 13825
· 13826
· 13827
· 13828
· 13829
· 13830
· 13831
· 1383 2
· 13833
· 13834
· 13835
· 13836
· 13837
· 13838
· 13839
· 13840
· 13841
· 13842
· 13843

říjen 13. Rv II 413/33

13. Rv II 761/34
15. Pres. 1865/33
18. R 1 936/34
» 18. R 1 1003/34 .
» 18. R I 1217/34 .
» 18. Rv 1 1118/33
» 18. Rv 1 1158/34
» 18. R II 403/34 .
» 18. Rv II 398/32
» 18. Rv II 399/32
» 18. Rv II 879/32
» 18. Rv II 91/34 .
» 18. Rv II 477/34
» 19. R 1 295/34
» 19. R I 888/34
» 19. R 1 1146/34
» 19. R 1 1183/34
» 19. Rv 1 824/34
» 19. Rv I 1084/34
» 19. Rv I 1375/34
» 19. Rv 1 1600/34
» 19. Rv 1 1885/34
» 19. R II 459/34
» 19. R II 486/34
» 19. Rv II 131/33
» 19. Rv II 386/34
» 20. Rv II 817/34
» 25. R I 592/34
» 25. R I 1009/34
» 25. R I 1011/34
» 25. R 1 1014/34
» 25. R 1 1016/34
» 25. R 1 1090/34
» 25. R 1 1172/34 .
» 25. Rv I 1466/32
» 25. Rv I 1863/32
» 25. Rv I 2170/32
» 25. Rv I 283/33
» 25. Rv 1 1465/34
» 25. Rv I 1584/34
» 25. R II 462/34
» 25. R II 474/34
» 25. Rv II 849/34
» 26. R I 963/34
» 26. R I 985/34
» 26. R 1 1126/34
» 26. R I 1185/34
» 26. R I 126:>/34
» 26. Rv 1 2066/34
» 27. Rv 1 2541/33
» 27. Rv II 88/34 .
» 27. Rv II 718/34
» 31. R I 1024/34
» 31. R 1 1026/34 .
» 31. R 1 1055/34 .

»
»
»

13844
13845
· 13846
· 13847
· 13848
· 13849
· 13850
· 13851
· 13852
· 13853
· 13854
· 13855
· 13856
· 13857
· 13858
· 13859
· 13860
· 13861
· 13862
· 13863
· 13864
· 13865
· 13866
· 13867
· 13868
· 13869
· 13870
· 13871
· 13872
· 13873
· 13874
· 13875
· 13876
· 13877
· 13878
· 13879
· 13880
· 13881
· 13882
· 13883
· 13884
· 13885
· 13886
· 13887
· 13888
· 13889
· 13890
· 13891
· 13892
· 13893
· 13894
· 13895
· 13896
· 13897
· 13898
· 13899

XIII.
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čís.

Čís.

čís.
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R 1 1136/34
R 1 1174/34
R 1 1207/34
R I 1212/34
Rv 1 1068/32
Rv 1 1851/32
Rv I 20/33
Rv I 37/33
R II 435/34 .
Rv II 589/32 .
2. R I 941/34
2. R I 1139/34
2. R I 1160/34
2. Rl 1177/34
2. R I 1180/34
2. R 11231/34
2. R I 1243/34
2. R I 1263/34
2. Rv I 1429/32
2. Rv I 1890/34
2. R II 397/34
2. R II 524/34
5. R 1978/34
5. R I 1184/34
8. R I 1107/34
8. R I 1342/34
8. Rvi 1260/32
8. Rv I 38/33
8. Rv I 110/33
8. Rv I 2119/34
8. Rv II 237/33
9. R I 1198/34
9. Rv I 2186/34
10. R I 1320/34
10. Rv II 831/34
15. R I 1193/34
15. R 1 1246/34
15. R I 1332/34
15. R I 1350/34
15. Rv 1 361/33
15. Rv I 2209/34
15. Rv II 28/33
15. Rv II 64/33·
15. Rv II 770/33
15. Rv II 814/34
15. Rv II 898/34
16. R I 1120/34
16. R I 1200/34
16. R I 1237/34
16. R I 1298/34
16. R II 515/34
16. Rv II 366/33
17. Rv II 807/32
21. R I 1203/34
21. R II 518/34

·
·
·
·
·
·
·
·
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.

.
.
.
.

13900
13901
13902
13903
13904
13905
13906
13907
13908
13909

· 13910
· 13911
· 13912
· 13913
· 13914
· 13915
· 13916
· 13917
· 13918
· 13919
· 13920
· 13921
· 13922
· 13923
· 13924
.13925
· 13926
· 13927
· 13928
· 13929
· 13930
· 13931
· 13932
· 13933
· 13934
· 13935
· 13936
· 13937
· 13938
· 13939
· 13940
· 13941
· 13942
· 13943
· 13944
· 13945
· 13946
· 13947
· 13948
· 13949
· 13950
· 13951
· 13952
· 13953
· 13954

listopad 22. R 1 845/34
»
22. Rv 1 1529/32
22. Rv I 2076/32
" 22.
Rv I 2393/32
22. Rv I 1954/34
»
»
22. Rv I 2300/34
»
22. R II 516/34
22. Rv II 706/32
»
»
22. Rv II 801 /34
23. R I 1041/34
»
23. R I 1104/34
23. R I 1255/34
" 23.
R I 1292/34
»
23. R I 1317/34
"» 23. Rv I 78/33
23. Rv I 1511/34
»
23. Rv I 1820/34
»
23. Rv II 44/33
»
25. Rv II 76/33
»
23. Rv II 966/34
»
24. Rv I 1695/32
»
»
24. Rv I 1822/32
» . 24. Rv 1 10/33
24. Rv 1 603/33
»
24. Rv I 2161/34
»
24. Rv II 848/32
29. R I 1166/34
29. R I 1333/34
29. R I 1389/34
»
29. R I 1423/34
29. R I 1446/34
»
29. R [ 1464/34
»
29. Rv [ 2051/34
»
29. Rv II 946/33
»
29. Rv II 824/34
»
30. R I 1293/34
»
30. R I 1327/34
»
30. R 1 1392/34
»
30. R 1 1430/34
»
30. Rv I 2128/32
»
30. R II 527/34
»
30. Rv II 933/32
»

"

"

I

II
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I,

"
"
"

"

prosinec 1. R I 1353/34
!. Rv I 1767/34
»
1. Rv 1 1964/34
»
!. R II 293/34
»
I. Rv II 182/33
»
3. Co I 2/34
»
5. Rv I 1604/33
»
5. Nd I 476/34
»
5. Rv II 837/32
»
6. R 1 1228/34
»
6. R I 1244/34
»
6. R I 1453/34
»
6. Rv I 246/33
»
6. Rv I 2168/34
»
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13955
13956
13957
13958
13959
13960
13961
13962
13963
13964
13965
13966
13967
13968
13969
13970
13971
13972
13973
13974
13975
13976
13977
13978
13979
13980
13981
13982
13983
13984
13985
13986
13987
13988
13989
13990
13991
13992
13993
13994
13995
13996

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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13997
13998
13999
14000
14001
1400"
14003
14004
14005
14006
14007
14008
14009
14010
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.

.
.
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prosinec 6. Rv 1 2307/34 .
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

6. Rv I 2526/34 .
6. R II 554/34
6. R II 589/34
6. Rv II 59/33
6. Rv II 204/33
6. Rv II 968/33
7. R I 923/34
7. R I 1145/34
7. R I 1399/34
7. R 1 1475/34
7. Rv I 1937/32 .
7. Rv I 1188/33 .
7. Rv I 2447/34 .
7. Rv I 2553/34 .
12. R I 1223/34
12. R I 1269/34
12. R I 1284/34
12. R I 1530/34
12. Rv I 236/33
13. I~ I 1338/34
13. R I 1473/34
13. Rv I 1794/32 .
13. Rv I 2004/32 .
13. Rv I 1896/34 .
13. Rv I 2445/34 .
13. R II 500/34

· 14011
· 14012
· 14013
· 14014
· 14015
· 14016
· 14017
· 14018
· 14019
· 14020
· 14021
· 14022
· 14023
· 14024
· 14025
· 14026
· 14027
· 14028
· 14029
· 14030
· 14031
· 14032
· 14033
· 14034
· 14035
· 14036
· 14037

prosinec
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»

»
»
»
»
»

»
»

»

»
»
»
»
»

13. R II 503/34
13. R II 565/34
13. R II 592/34
13. R II 598/34
13. Nd II 125/34 .
14. R I 924/34
14. R I 1395/34
14. R I 1401/34
14. R I 1456/34
14. R II 557/34
14. R II 597/34
14. Rv II 512/33
14. Rv II 710/33
19. R I 1499/34
19. Rv I 1571/32 .
19. Rv I 2150/32 .
19. Rv I 2551/34 .
19. Rv II 806/32
20. Rv I 2403/32 .
20. Rv I 1174/33 .
20. R II 555/34
20. R II 647/34
21. Rv I 99/33
21. Rv II 643/34
22. R I 1498/34
22. Rv I 2538/34 .
22. Nd I 495/34
22. R II 593/34

· 14038
· 14039
· 14040
· 14041
· 14042
· 14043
· 14044
· 14045
· 14046
· 14047
· 14048
· 14049
· 14050
· 14051
· 14052
· 14053
· 14054
· 14055
· 14056
· 14057
· 14058
· 14059
· 14060
· 14061
· 14062
· 14063
· 14064
· 14065

XV.
Čís.

čís.

Rl

»

Seznam rozhodnutí podle spisových
značek.

R I 1870/32
» 1870/32
»
694/33
»
923/33
»
924/33
» 1004/33
» 1021/33
» 1046/33
» 1061/33
» 1076/33
» 1165/33
» 1192/33
» 1241/33
,> 1251/33
1264/33
»" 1268/33
1269/33
" 1271/33
"
» 1273/33
» 1274/33
» 1283/33
>, 1284/33
» 1288/33
» 1290/33
» 1296/33
» 1298/33
» 1299/33
» 1301/33
» 1303/33
» 1307/33
» 1309/33
» 1311/33
» 1318/33
» 1322/33
» 1327/33
» 1328/33
» 1331/33
» 1336/33
» 1338/33
» 1340/33
» 1343/33
»
2/34
»
4/34

· 13224
· 13224
13171
· 13379
· 13379
· 13230
· 1316"
.13172
· 13238
· 13180
· 13164
· 13460
· 13301
13262
· 13181
13188
13189
13161
13250
13199
· 13165
· 13200
· 13299
· 13283
· 13231
· 13294
· 13182
· 13223
· 13232
· 13212
· 13284
· 13190
· 13191
· 13263
· 13302
· 13233
· 13213
· 13239
· 13214
· 13215
· 13264
· 13336
· 13240

»

»
»

,"

čís.

R 1

»
>,

Čís.

Rl
»

7 /34
10/34
14/34
" 15/34
16/34
;;
17/34
»
23/34
»
24/34
»
25/34
»
28/34
»
29/34
»
44/34
»
60/34
»
65/34
»
85/34
»
96/34
»
99/34
»
100/34
»
113/34
»
119/34
»
127/34
»
130/34
»
132/34
»
133/34
»
144/34
»
147/34
»
148/34
»
149/34
»
156/34
»
172/34
»
177/34
»
190/34
»
191/34
» 193/34
» 198/34
»
199/34
»
204/34
» . 213/34
» 217/34
» 221/34
»
225/34
»
237/34
»
240/34
»
241/34
»
251/34

,

. 13205
. 13241
13365
13401
13281
13216
13242
· 13324
· 13243
· 13234
· 13265
· 13285
· 13562
· 13295
· 13409
· 13300
13350
13319, 13437
· 13479
· 13303
· 13402
· 13446
· 13461
· 13461
· 13366
· 13325
· 13351
· 13361
· 13386
· 13403
· 13373
· 13396
· 13367
· 13404
· 13387
· 13388
· 13410
· 13380
· 13389
· 13467
· 13488
· 13497
· 13416
· 13417
· 13418

,-

"»

"»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
>;-

»

"»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»
»

»

»
»
»
»

254/34
255/34
261/34
262/34
268/34
269/34
271/34
274/34
276/34
284/34
295/34
296/34
311/34
312/34
318/34
322/34
325/34
334/34
340/34
343/34
345/34
352/34
357/34
362/34
367/34
368/34
384/34
385/34
386/34
387/34
389/34
400/34
401/34
402/34
407/34
412/34
415/34
431/34
432/34
435/34
439/34
440/34
441/34
452/34
455/34
458/34
477/34
489/34
491/34
492/34
500/34
510/34
517/34
518/34
519/34
523/34
524/34

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
•
·
·
·
·

13419
13661
13502
13420
13394
13397
13411
13447
13412
13438
13858
13426
13448
13580
13628
13449
13456
13468
13469
13489
13450
13462
13457
13439
13463
13440
13503
13520
13514
13480
13605
13537
13470
13498
13471
13677
13599
13581
13538
13483
13484
13629
13563
13504
13532
13564
13553
13571
13588
13600
13601
13521
13554
13589
13539
13678
13606

I
I

II

II
I
II

II

II
I
II
I

I
II
II

P 1 526/34
;;,
527/34
,>
528/34
» 529/34
';.
530/34
»
535/34
»
537/34
»
539/34
» 540/34
»
541/34
» 548/34
»
550/34
»
558/34
,>
567/34
»
570/34
»
576/34
»
577/34
»
578/34
»
581/34
585/34
>
»
589/34
»
590/34
»
592/34
» 593/34
» 595/34
» 598/34
» 605/34
» 616/34
»
624/34
»
625/34
»
637/34
649/34
»
» 650/34
»
655/34
662/34
»
664/34
»
670/34
»
677/34
»
679/34
»
697/34
»
708/34
»
717 /34
» 734/34
»
736/34
» 747/34
» 757/34
» 759/34
» 760;34
»
761/34
»
766/34
»
773/34
775/34
»
» 778/34
» 786/34
793/34
»
»
794/34

"

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

13590
13591
13662
13565
13643
13540
13541
13644
13645
13566
13649
13602
13582
13630
13618
13619
13592
13650
13651
13663
13620
13621
13872
13658
13659
13770
13699
13607
13631
13646
13622
13700
13664
13652
13637
13623
13728
13713
13771
13795
13701
13718
13745
13680
13681
137:23
13772
13773
13724
13762
13729
13783
13784
13774
13725
13730

XVI.
Čís.

R I 804/34
»
»

»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
'»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

»
»
>,

»
»
»

»

»
»
»
»
»
>,

»
»
»

805/34
807/34
808/34
816/34
825/34
828/34
835/34
845/34
848/34
851/34
855/34
857/34
868/34
877/34
888/34
900/34
903/34
904/34
908/34
914/34
923/34
924/34
925/34
926/34
933/34
936/34
937/34
941/34
963/34
968/34
976/34
978/34
985/34
991/34
1001/34
1002/34
1003/34
1009/34
1011/34
1012/34
1014/34
1016/34
1022/34
1024/34
1026/34
1033/34
1039/34
1041/34
1050/34
1051/34
1055/34
1058/34
1070/34
1082/34
1090/34

,
,
·
·
·
·

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

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

13801
137M
13775
13795
13679
13776
13763
1378.5
13955
13802
13764
13808
13786
13809
13787
13859
13822
13842
13803
13833
13823
14018
14043
13746
13747
13810
13847
13843
13910
13888
13797
[3834
13922
138~9

13705
13748
13835
13848
13873
13874
13811
13875
13876
1:1812
13897
13898
13804
13813
13964
13798
13726
13899
13777
13755
13766
13877

I'
II
",
I

,I

IIli
II

Čís.

R I 1099/34
» 1104/34
» 1107/34
» 1120/34
» 1126/34
» 1136/34
»1139/34
» 1145/34
» 1146/34
» 1160/34
» 1166/34
» 1172/34
» 1174/34
» 1177/34
» 1180/34
» 1183/34
» 1184/34
» 1185/34
» 1193/34
» 1198/34
» 1200/34
» 1203/34
» 1207/34
» 1212/34
» 1213/34
» 1217/34
» 1223/34
» 1228/34
» 1231/34
» 1237/34
» 1243/34
,> 1244/34
» 1246/34
» 1255/34
» 1263/34
» 1265/34
» 1269/34
» 1284/34
» 1292/34
» 1293/34
» 1298/34
» 1317/34
» 1320/34
» 1327/34
» 1332/34
» 1333/34
» 1338/34
» 1342/34
» 1350/34
» 1353/34
» 1389/34
» 1392/34
» 1395/34
» 1399/34
» 1401/34
» 1423/34
» 1430/34

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

13826
13965
13924
13946
13890
13900
13911
14019
13860
13912
13981
13878
13901
13913
13914
13861
13923
13891
13935
13931
13947
13953
13902
13903
13836
13849
14026
14006
13915
13948
13916
14007
13936
13966
13917
13892
14027
14028
13967
13990
13949
13968
13933
13991
13937
13982
14031
13925
13938
13997
13983
13992
14044
14020
14045
13984
13993

čís.

13161.

Ve sporu o neplatnost posledního pořízení, které je pramenem i nároku vedlejšího intervenienta na odkaz, pro nedostatek pořizovací schopnosti zůstavitele, přísluší vedlejšímu intervenientu postavení nerozluč
ného společnika v rozepři.
Ve sporu, v němž přistoupil na straně žalovaného vedlejší intervenient s postavením nerozlučného společníka v rozepři, nebyl soud oprávněn po uznávacím projevu žalovaného vydati rozsudek pro uznání, nebyl-li vedlejší intervenient žalovaného liknavý ve smyslu § 14 c. ř_ s.
V tomto směru stačí, že protokolem není osvědčeno, že soudce vyzval
vedlejšího intervenienta k projednávání a že tento přes to neprojednával.
Vedlejší intervenient s postavením nerozlučného společnika v rozepři jest oprávněn podati opravné prostředky, i když se jich hlavnl strana
vzdala.
(Rozh. ze dne 4. ledna 1934, R I 1271/33.)

I

,I

K pozůstalosti po Zdence J~ové přihlásili se žalobci ze zákona, žalovaná ze závěti. Byvše poukázáni na pořad práva, domáhali se žalobci
na žalované, by závěť byla prohlášena za neplatnou. K žalované při
stoupila jako vedlejši intervenientka odkazovnice Marie č-ová. P r oe e s II í s o II d P r v é s t o I i c e uznal podle žaloby rozsudkem pro
Ilznáni žalované. Odvolání podala jen vedlejší intervenientka. O d v oI a c í s o u d zamítl odvolání pokud uplatňovalo zmatečnost podle
§ 477 čís. 4 c. ř. s., jinak mu však vyhověl, zrušil napadený rozsudek
a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, dále jednal a znovU
rozhodl.
Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl rekursu žalobců.
D

ů

vo d v:

Platnost odkazu není sice, jakž plyne z ustanoveni §§ 563 a 726 obč.
zák., o sobě závislá na tom, zda je ustanovení za dědice platné, leč že
zůstavitel uložil odkaz výlučně určité osobě. Odkazovník může zapravení odkazu žádati od toho, kdo se pozůstalosti ujme, tedy po případě
i od zákonného dědice. Jde-li však v dědickém sporu o neplatnost celé
poslední vůle; kterou byl také odkaz zřízen a b"la-li by neplatnost zjištěna, má rozhodnutí vliv nejen na poměr odkázovníka k dědici z posledni vůle, nýbrž i na jeho poměr k zvítězivšímu zákonnému dědici,
poněvadž rozhodnutí o tom, zda jest poslední vůle platná čili nic, může
v tomto případě býti jen jednotné. V souzeném případě však jde o neplatnost posledního pořízení, které je také pramenem nároku interven!entk~ Marie č-ové na odkaz, pro nedostatek pořizovací schopnosti
zustavltelky, takže podle povahy sporného právního poměru bude rozCivilní rozhodnutí XVI.

XVII.
čís.

R I 1446/34
»

»
»
»
»
»
»
»

1453/34
1456/34
1464/34
1473/34
1475/34
1498/34
1499/34
1530./34

·
·
·
·
·
·
·
·
·

13985
14008
140.46
13986
14032
140.21
140.62
140.51
140.29

·
·
·
·
·

13217
13244
13244
13192
13638
13362
13413
13490.
13312
13266
13183
13355
13542
13515
13374
13381
13356
13166
13167
13258
13162
13639
1320.6
13464
13235
13320
13344
13193
1390.4
13286
13296
13313
13345
13326
13251
13363
13194
13337
13421
13304
1350.5
13245
1330.5
13926
13390.
13287

čís.

,II
I

I
II

Rv I
Rv I 136/32
»
»
»

»
»

»
»
»
»
»
»
»

»
»

»

\t"

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

»
»
»

»
»

147/32
240./32
261/32
347/32
355/32
385/32
392/32
395/32
433/32
539/32
551/32
620./32
657/32
669/32
671/32
70.3/32
786/32
856/32
893/32
897/32
902/32
q35/32
'-12/32
991/32
10.01/32
10.34/32
10.35/32
1068/32
1070./32
1101/32
110.7/32
1139/32
1145/32
1153/32
1158/32
1161/32
1184/32
1210/32
1222/32
1238/32
1245/32
1250./32
1260./32
1283/32
1289/32

CivUai rozhodnutí XVI.
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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·
·
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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Rv I 1293/32
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»
»

»
»

»
»
»
»
»
»
»

130.4/32
130.9/32
1315/32
1329/32
1333/32
1334/32
1335/32
1338/32
1375/32
1377/32
1381/32
1393/32
1399/32
140.5/32
140.8/32
1414/32
1421/32
1429/32
1432/32
1466/32
1493/32
150.3/32
1527/32
1529/32
1568/32
1571/32
1596/32
160.6/32
1610/32
1618/32
1620./32
1629/32
1633/32
1644/32
1656/32
1658/32
1672/32
1695/32
170.2/32
1747/32
1753/32
1754/32
1755/32
1760/32
1783/32
1785/32
1790./32
1794/32
1795/32
1815/32
1819/32
1822/32
1830./32
1831/32
1843/32

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

13472
13267
13213
13297
1320.1
13268
13522
13236
13178
13473
13357
13731
13173
13269
13270.
13195
13338
13271
13918
13567
13879
1320.7
13246
13583
13956
13327
140.52
13314
13511
13624
13272
13543
13749
1320.8
13512
13352
13584
13585
13975
13315
13682
13441
13368
13391
13252
13499
13316
13625
140.33
13568
13816
13427

· 13975

· 13608
· 13544
13451
II

i

[IX.

pis.

r
89
83

i

70.
57

V58

~84

~65

~8

68
' 1
[42
.66
D19
35

r

!59
99
87
t
,93
129
179

110

132
!40.
160.
111
136
'024
112
63
54
25

l16

,4
S5
p5

r~
~
'o.

16
19

Ir
:6
18
:6
,7
2

O

XVlIl.

XIX.
Čís.

Rv I 1851/32
» 1858/32
»
1863/32
» 1870/32
» 1874/32
» 1893/32
» 1904/32
» 1917/32
» 1920/32
» 1925/32
» 1930/32
» 1937/32
» 1944/32
>~
1950/32
» 1961/32
» 1963/32
» 1993/32
» 1998/32
» 2004/32
» 2012/32
» 2018/32
» 2020/32
» 2031/32
» 2040/32
2052/32
» 2068/32
» 2069/32
2070/32
» 2076/32
» 2128/32
» 2150/32
» 2153/32
» 2170/32
» 2179/32
» 2187/32
» 2202/32
» 2232/32
» 2289/32
» 2304/32
» 2312/32
» 2315/32
» 2319/32
» 2326/32
» 2328/32
» 2345/32
» 2370/32
» 2376/32
» 2393/32
» 2403/32
2411/32
»
10/33
»
20/33
»
35/33
»
20/33
»
38/33
»
78/33

"

"

"

· 13905
13253
13880
· 13224
· 13545
13572
13523
13524
13546
13525
· 13547
· 14022
· 13609
· 13626
· 13732
· 13273
· 13603
· 13317
· 14034
· 13328
· 13555
· 13610
· 13647
· 1361 I
· 13339
· 13500
· 13340
13653
· 13957
· 13994
· 14053
· 13369
· 13881
· 13405
· 13750
· 13375
· 13778
· 13576
· 13756
· 13422
· 13817
13485
· 13727
· 13382
· 13818
· 13632
· 13799
· 13958
· 14056
· 13829
· 13977
· 13906
· 13474
· 13906
· 13927
· 13969

Rv 1

84/33
»
85/33
»
99/33
»
110/33
»
111/33
»
127/33
»
209/33
»
236/33
»
246/33
»
283/33
»
361/33
»
426/33
»
462/33
»
491/33
», 5D5/33
»
534/33
»
571/33
»
603/33
»
659/33
»
686/33
»
696/33
»
735/33
»
756/33
»
835/33
»
848/33
» 1021/33
» 1085/33
» 1118/33
1129/33
» 1148/33
» 1174/33
» 1188/33
» 1 192/33
» 1207/33
» 1221/33
» 1534/33
» 1604/33
»
1675/33
» 1798/33
» 1879/33
» 1914/33
» 2054/33
» 2114/33
» 2118/33
» 2324/33
» 2503/33
2527/33
2530/33
» 2538/33
» 2541/33
» 2585/33
»
11/34
»
25/34
»
67/34
»
91/34
99/34
»
124/34

"

"
"

"

Čís.

13481
· 13714
· 14060
· 13928
· 13491
13640
· 13569
· 14030
· 14009
13882
13939
13702
13683
· 13837
· 13556
· 13739
· 13593
· 13978
· 13627
· 13633
13669
· 13684
· 13703
· 13751
· 13741
· 13838
· 13321
· 13850
· 13168
· 13274
· 14057
· 14023
· 13685
· 13800
· 13482
· 13254
· 14003
· 13704
· 13428
· 13788
· 13434
· 13634
· 13247
· 13635
· 13275
· 13169
· 13248
· 13288
· 13196
· 13894
· 13376
· 13670
· 13586
· 13276
· 13259
· 13423
· 13465

Čís.

čís.

-

Rv 1 126/34
»
159/34
185/34
»
»
215/34
»
240/34
241/34
»
»
308/34
»
338/34
349/34
»
358/34
»
411/34
»
412/34
»
428/34
»
462/34
465/34
»
502/34
»
» . 538/34
549/34
»
573/34
»
596/34
»
602/34
»
»
628/34
»
634/34
»
635/34
»
653/34
»
665/34
666/34
»
717/34
»
»
737/34
774/34
»
»
797/34
801/34
824/34
»
»
825/34
839/34
»
866/34
877/34
»
896/34
»
899/34
»
907/34
»
921/34
»
947/34
»
954/34
956/34
»
969/34
»
» 1079/34
» 1084/34
» 1085/34
1101/34
»
» 1140/34
» 1158/34
» 1195/34
» 1216/34
» 1257/34
» 1295/34
» 1331/34
» 1362/34

"

"
"
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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·
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
..
·
·
·
·

13289
13475
13329
13533
13306
13435
13429
13370
13330
13406
13557
13558
13767
13665
13492
13476
13430
13686
13436
13506
13687
13431
13688
13486
13594
13573
13577
13493
13526
13548
13516
13549
13862
13705
13513
13517
13636
13527
13654
13574
13671
13559
13672
13550
13612
13740
13863
13827
13719
13660
13851
13655
13656
13689
13720
13733
13721
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II
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II

Hv I 1375/34

"»
»
»

»
»

»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

»
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"»
»
»

»

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

1449/34
1465/34
1511/34
1540/34
1543/34
1584/34
1600/34
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Oprava důležitějšich tiskových chyb:
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Co I

»

13229
14002

Co I 4/33
» 2/34

Nd I
Nd I 476/34
» 495/34

Nd II

13934
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12/34
125/34
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14004
14064
Nd II

13989
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»

13237
14042
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»
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1173.
1261.
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»
»
»

»

15. shora: místo »věřitele, rnajitele« správně »věřitele majitel e«.
5. zdola: místo »podle § 1425 obč. zák.« správně »podle
§ 1452 obč. zák",.
4. shora:' místo nýbrž i disposičnÍ projev« správně »nýbrž
o disposiční projev«.
7. shora: místo »tuto váhu« správně »tuto vadu«.
8. zdola: před slovo »odstavec« patří slovo »čtvrtý«.
13. zdola: za slova »a výhoda § 12« patří »vyr. ř.«,
2. shora: místo »konkufsní řád z roku 1931« správně »konkursní řád z roku 1914«.
3. shora: místo »odporovatelným podle § 31 (1) čís. 1 konk.
ř.« správně »odporovatelným podle § 30 (1) č. 1 konk. ř.«.
22. zdola: místo »podle zákona čís. 70/1927« správně »podle
zákona 6s. 76/1927«.
22. shora: místo »§ 447 čÍs. 2 II 4 c. ř. S.« správně »§ 477
čís. 2 a 4 c. ř. s.«.
11. shora: místo »:vyžaduje produkt« správ. »vyžaduje proces«.
8. shora: místo »k jeho aktivním přidavkům« správně »k jeho
aktivním požitkům«.
20. shora: místo »ze dne 6. května 1897, čís. 113 ř. zák.«
správně »ze dne 6. května 1897, čís. 153 ř. zák.«.
2. shora: místo »§ 87 ex. ř.« správně »§ 78 ex. ř.«.
7. zdola: místo »§ 79 vl. nař.« správně »§ 79 služ. řádu«.
18. zdola: místo »nepřihlížel« správně »přihUžel«.
8. zdola: za »Čís. 202 sb. z. a n.« patří »na rok 1926«.
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čís.

13161.

Ve sporu o neplatnost posledního pořízení, které je pramenem i nároku vedlejšího intervenienta na odkaz, pro nedostatek pořizovací schopnosti zůstavitele, přísluší vedlejšímu intervenientu postavení nerozluč
ného společnika v rozepři.
Ve sporu, v němž přistoupil na straně žalovaného vedlejší intervenient s postavením nerozlučného společníka v rozepři, nebyl soud oprávněn po uznávacím projevu žalovaného vydati rozsudek pro uznání, nebyl-li vedlejší intervenient žalovaného liknavý ve smyslu § 14 c. ř_ s.
V tomto směru stačí, že protokolem není osvědčeno, že soudce vyzval
vedlejšího intervenienta k projednávání a že tento přes to neprojednával.
Vedlejší intervenient s postavením nerozlučného společnika v rozepři jest oprávněn podati opravné prostředky, i když se jich hlavnl strana
vzdala.
(Rozh. ze dne 4. ledna 1934, R I 1271/33.)

I

,I

K pozůstalosti po Zdence J~ové přihlásili se žalobci ze zákona, žalovaná ze závěti. Byvše poukázáni na pořad práva, domáhali se žalobci
na žalované, by závěť byla prohlášena za neplatnou. K žalované při
stoupila jako vedlejši intervenientka odkazovnice Marie č-ová. P r oe e s II í s o II d P r v é s t o I i c e uznal podle žaloby rozsudkem pro
Ilznáni žalované. Odvolání podala jen vedlejší intervenientka. O d v oI a c í s o u d zamítl odvolání pokud uplatňovalo zmatečnost podle
§ 477 čís. 4 c. ř. s., jinak mu však vyhověl, zrušil napadený rozsudek
a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, dále jednal a znovU
rozhodl.
Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl rekursu žalobců.
D

ů

vo d v:

Platnost odkazu není sice, jakž plyne z ustanoveni §§ 563 a 726 obč.
zák., o sobě závislá na tom, zda je ustanovení za dědice platné, leč že
zůstavitel uložil odkaz výlučně určité osobě. Odkazovník může zapravení odkazu žádati od toho, kdo se pozůstalosti ujme, tedy po případě
i od zákonného dědice. Jde-li však v dědickém sporu o neplatnost celé
poslední vůle; kterou byl také odkaz zřízen a b"la-li by neplatnost zjištěna, má rozhodnutí vliv nejen na poměr odkázovníka k dědici z posledni vůle, nýbrž i na jeho poměr k zvítězivšímu zákonnému dědici,
poněvadž rozhodnutí o tom, zda jest poslední vůle platná čili nic, může
v tomto případě býti jen jednotné. V souzeném případě však jde o neplatnost posledního pořízení, které je také pramenem nároku interven!entk~ Marie č-ové na odkaz, pro nedostatek pořizovací schopnosti
zustavltelky, takže podle povahy sporného právního poměru bude rozCivilní rozhodnutí XVI.

-
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sudek v této při právne ucmnym i pro poměr vedlejši intervenientky
k žalobcům, a proto jí přísluší postavení nerozlučného společníka v rozepři (§§ 20, 14 c. ř. s.). Účinek procesních úkonů žalobců vztahoval
by se tudíž na vedlejší intervenientku, jen kdyby byla bývala ve sporu
liknavá. Marie č-ová se dostavila k ústnímu jednání dne 13. května 1933.
V protokolu o tomto ústním jednání není sice uvedeno, že něco předná
šela, ale přes to nelze ji považovati za liknavou po rozumu § 14 c. ř. s.
Neboť podle § 133 druhý odstavec .c. ř. s. je rok považovati za zmeškaný jen tehdy, když strana přes vyzvání soudcovo neprojednávala.
Protokolem však není osvědčeno, že soudce vedlejší intervenientku
vyzval k projednávání a že tato přece neprojednávala. Proto soud, nehledíc ani k tomu, zda byl žalujicí stranou učiněn potřebný návrh na
vydáni rozsudku pro uznání (§ 395 c. ř. s.), nebyl oprávněn po uznávacím prohlášení žalované vydati rozsudek pro uznání. Proti rozsudku
byla vedlejší intervenientka oprávněna podati odvoláni bez ohledu
k tomu, že se žalovaná vzdala opravných prostředků (srov. rozhod.
eís. 8990 sb. n. s.), a odvolací soud nepochybil, když vydaný rozsudek
zrušil, a soudu prvé stolice nařídil, by o věci znovu jednal.
čís.

13162.

Bylo-Ii v době podáni žaloby proti obci v čechách o náhradu škody
pro zanedbání místní policie, sice správním úřadem vyřčeno, že obec
jest povinna k náhradě škody, napotom však (ještě před vynesením
rozsudku prvé stolice) bylo toto rozhodnuti nejvyššim sprlÍvním soudem pro vady řízeni zrušeno a nařizeno nové projednáni véc~ jest
z úřadu zrušiti dosavadni řízeni a žalobu odmitnouti pro nepřípustnost
pořadu práva.
(Rozh. ze dne 4. ledna 1934, Rv I 897/32.)
žalobu proti obci v čechách o náhradu škody pro c e sní s o u d
p r v é s tol i c e rozsudkem ze dne 1. prosince 1931 pro tentokráte
.
zamítl. . O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil.
Nel vy š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů i s před
chozím řízením a odmítl žalobu pro nepřípustnost pořadu práva.
Důvody:

Jde o nárok na náhradu škody proti obci v Čechách pro zanedbání
místní policie. Podle plenárního rozhodnutí nejvyššího soudu vídeňského
ze dne 1. června 1915 judikát čís. 229, jehož zásady uznává za správné
i tento nejvyšší soud (srovnej rozhodnutí sb. n. s. čís. 5006), je v takovém případě pořad práva vyloučen, dokud není podle § 37 čes. ob.
zříz. o důvodu náhrady škody politíckýmí úřady právoplatně rozhodnuto. V souzeném případě sice v době podání žaloby bylo vyřčeno rozhodnutím zemského úřadu politického v Praze ze dne 24. prosince 1928,
že žalovaná obec je podle § 37 obec. zříz. pro Čechy povinna k náhradě

škody, avšak toto rozhodnutí bylo pro vady řízení zrušeno rozsudkem
'1ejvyššího správního soudu ze dne 25. záři 1931 a bylo nařízeno nové
projednání věci. Tím zmizel předpoklad pro rozhodování i'ádných soudií.
K této změně jest podle poslední věty § 29 j. n. přihlížeti přes to, že bylo
původně přípustným způsobem žalováno před soudem. Podle § 42 prvý
odstavec j. n. a §§ 240 třetí odstavec, 477 č. 6, 478 prvý odstavec a 513
c. ř. s., musilo tudíž býti z úřadu veškeré dosavadní řízení pro nastavšÍ
nepřípustnost pořadu práva zrušeno a žaloba musila býti odmítnuta.
čís.

13163.

Ustanovení § 3 zákona ze dne 21. prosínce 1932 čís. 1 sb. z. a n. na
rok 1933, jímž byla lhůta jednoho roku, stanovená druhým odstavcem
§ 256 e~. ř., p~odloužena na dva roky, nelze použítí, uplynula-li již lhůta
podle puvodntho doslovu druhého odstavce § 256 ex. ř. v době nabyti
účinnosti zákona čís. 1/1933 sb. z. a n.
(Rozh. ze dne ll. ledna 1934, R I 1021/33.)
Vymáhající věřitelka nabyla zástavního práva na svršCÍch zabavením dne 1.6. listopadu 1931. Návrh na pokračování v prodejovém řízeni
s o udp r v é s t o I i c e usnesením ze dne 22. února 1933 zamítl. R ek u r sn! ~ o ~,d z:ušil napad;né usnesení a ulOžil prvému soudu, by
v ,exe,ku,~~Im ,~Izem dale ,po zakonu ~ostupoval. D ů vod y: Nelze sice
pns~edclh stez?vatelce, z,: v exekučllIm řízení řádně pokračovala, když,
byVSI vyrozumena o tom, ze dne 29. ledna 19.32 (v den nařízené dražby)
přev:ze~í nemohlo býti vykonáno, poněvadž byt dlužnice byl nalezen
uzavreny, neučmIla přes rok žádný další návrh, neboť nebylo věcí soudu
by z.úřadu draž,~u po druhé nařídil. Avšak podle § 3 zákona ze dne 21:
prosmce 1932 CIS. I sb. z. a n. byla lhůta jednoho roku ustanovená
~ ~ 256 ex. ř. prodl?:,že,na na dva roky. Tento zákon nabyl podle § 9
učmnosh dnem vyhlasem, to lest dnem 5. ledna 1933 a jeho ustanovení
platí i na exekuční řízení, ve kterých před počátkem jeho účinností nebyla dosud dražba vykonána. Jelikož zástavního práva vymáhajíci strany
bylo na?ytoo výkon~m exekuc~ dne 16. listopadu 1931, neuplynula ještě
dvouleta. lhuta, takze t.oto pravo doposud nezaniklo a nebylo důvodu,
pro ktery prvm soud navrh na pokračováni v prodejovém řízení zamítl.
N e j v y Š š í 80 II d obnovil usnesení prvéllo soudu.
Důvody:

Nelze souhlasiti s rekursním soudem, že exekuční právo zástavní nabyté v~.máhající ~ěřitelkou zájmem svršků dne 16. listopadu 1931 ještě
nepommulo, ponevadž lhůta jednoho roku stanovená původním doslovem § 256 ex. ř. byla podle § 3 zákona ze dne 21. prosince 1932 č.·l sb.
z~.a n. z r. 1933 prodloužena na dva roky. Tohoto zákona na souzený
pr:p~d r;elze roužÍt!. Nabyl účinno.sti !eprve dnem 5. ledna 1933; jednorOCm lhuta puvodmho § 256 ex. r. vsak uplynula již dne 16. listopadu
I'
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1932. Timto dnem pominulo již exekuční právo zástavni pro pohledávku
vymá,hající věřitelky a neobživlo s účinností zákona ze dne 21. prosince
1932 čís. 1 sb. z. a n. z r. 19.33, neboť jest přisvědčiti míněni rekursního
'Soudu, že nebylo řádně pokračováno v řfiZení prodejovém. Exekuční soud
má sice podle § 16 ex. ř. povolený prodej provésti z úřadu, pokud exekuce nebo prodejové řizení nebyly zastaveny, než i na vymáhající straně
jest, přihlížeti k tomu, zdali v řizení jest pokračováno, a sezná-li, že se
lak neděje, zakročiti o pokračování. Tato dbalost se vyžaduje na vymáhajícím věřiteli; nestačí podati jen návrh na prodej a dalšimu řizeni
nevěnovati pozornost. V souzeném případě vymáhající věřitelka tuto
dbalost nezachovala; byla dodatkem na platebním příkaze ze dne 29.
ledna 1932 zpravena o tom, že povolená a ustanovená dražba nebyla
provedena, ano převezení svršků do dražebny nemohlo býti provedeno,
poněvadž byt dlužnice byl po několika pokusech nalezen patentním
zámkem a nástrčkem uzamčen a bez poškození nemohl bý·ti otevřen.
Přes to vyčkávala nečinně až do 18. února 1933, kdy navrhla pokračo
vání v prod<ejovém řízeni. Již z tohoto sdělení vyplývalo, že exekuční
soud pro uvedenou překážku v řízení pokračovati nehodlá, což stalo se
zvláště jasným, když nadále vymáhající věřitelce nedošla žádná zpráva
o dalším opatření soudu ke provedení prodeje. Za takového stavu vymáhající věřitelka musila seznati, že jest potřebí jejího zakročeni, by
v řízení bylo pokračováno a neměla s ním čekati až do 18. února 1933.
Exekuční právo zástavní zaniklo proto podle ustanoveni § 256 ex. ř. již
16. listopadu 1932.
čís.
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Zákaz, aby si právní zástupci nedali slíbiti určitou Č1ist toho, co bude
(§ 879, druhý odstavec, čís. 2 obč. zák.), vztabuje se
nejen na nároky, jež mají býti vymoženy sporem, nýbrž i na úmluvu
o percentuálnim honnráři z dosažených slev na daních a dávkách (z majetku a z příriistku na majetku).
Okolnost, že advokát prováděl některé práce v době, kdy ještě nebyl
zapsán do seznamu advokátU, nenl na závadu tomu, by úmluva nebyla
považována za nicotuou.
sh<aně přiřčeno

(Rozh. ze dne ll. ledna 1934, R I 1165/33.)
Žalující advokát domáhal se na žalovaném F-ovi a na zalOvaném
C-ovi zaplacení 771.132 Kč a odůvodnil žalobní nárok takto: Podle
přání a na příkaz žalované strany daný mu žalovaným JarOlímem F-em
jménem jeho vlastnim a jako generálního plnomocnika žalovaného C-a,
zastupoval žalovanou stranu na základě plné moci ze dne 17. května
1926, od této doby v jejích záležitostech daní, dávky z majetku a dávky
z přírůstku na maj etku a ujednal s ní osobně za své namáhavé a obtížné
práce a intervence v těchto záležitostech paušální honorář ve výši 10%
z částky, která jí bude slevena z předepsaných daní a dávky z 'majetku
a přírůstku na majetku. Žalované straně byla finančními úřady k inter-

vencí žalobce pravoplatně povolena sleva na dlužnych daních 1,045.142
75 h a na dávce z majetku a přírůstku na majetku 7,015.920 Kč.
Vzhledem k tomu přísluší žalobci na honoráři proti žalované straně celková pohledávka 806.132 Kč. Žalovaná strana zaplatila na ujednaný honorář jen 35.000 Kč, takže zbývá zaplatiti ještě 771.132 Kč. Pro c e sní
s o II d P r v é s t o I i c e žalobu zamitl. D ů vod y: Soud žalobu zamítl
proto, že ž~lo?c.e sám v ž~lo?ě uvádí, že se žalovaným F-em jménem
jeho vlastmm I pko generalnrm plnomocníkem žalovaného C-a ujednal
za zastupování paušální honorář ve výši 10% z částky,. která žalované
straně bde sl~vena z předepsaných jí daní a dávky z majetku a pří
růstku na. majetku. Podle přesvědčení soudu jde v tomto případě o
smlouvu mcotnou, neboť žalobce si dal slíbiti určitý díl, t. j. jednu desetinu toho, co žalované straně mělo býti přiřčeno, a smlouva taková
podle § 879 čís. 2 obč. zák. jest nicotná. O d vol a c í s o u d zrušil
n~padený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci,
dale jednal a znovu rozhodl. D u vod y: Jest přísvědčiti odvolateli že
sí prv~ soud n:,správně vyložil ~stan,ove~i ,§ 879 čís. 2 obč. zák., n;aje
za to,. ze ujednan.1 obsahu tvrzeneho zalu]lcl stranou spadá pod toto zákon~e u~taMv.em. Z doslovu ~ 8,79 čís. 2 obč. zák. plyne, že se zákaz, <
by SI pravmzastupce nedal klIentem na sebe převésti zcela nebo z části
piedmět sporu nebo, by si dal slíbiti určitou část toho co bude straně
přiznáno, vztahuje jen na případy, kde klientův nárok
býti vymožen
spo:e~. Tomu!o ~ýkladu nasvědčují výrazy zákona »právní zástupce,
svěrena"sporna vec a strana«. Srovnej ostatně rozhodnutí nejvyššího
soudu CIS. 8179 sb. n. s. V souzeném případě však jde o daňové řízení
~ němž žalovaní neměli postavení strany, nýbrž ucházeli se podle tvrzeni
zaloby o slevu z daní. Nebylo tudíž překážky, by si žalobce po rozumu
ustanovení § 16 adv. ř. nedal slíbiti za svůj výkon určitou odměnu při
čemž citov~ný právní předpis nevylučuje, by tato odměna nebyla 'stanovel;a určItým procentem dosaženého výsledku. Při tom ponechává odvolacl soud stranou tvrzení žalované strany, že žalobce prováděl některé
prác~ v době: když je.ště nebyl zapsán v seznamu advokátů, což by mělo
o
za nasledek, ze by anI vubec nemohl býti pokládán za právního zástupce
ve smyslu ustanovení § 879 čís. 2 obč. zák.
Ne j vy Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc odvolacímu soudu, by, nehledě ke zrušovacímu důvodu jehož použil o odvo'
,
láni žalobcově znova rozhodl.
Kč

I;,á

Důvody:

. S prá,vníu: názorem .odvolacího soudu nelze souhlasiti ježto jeho

v~klad predplsu §. 879" druhý odstavec, čís. 2 obč. zák. je' příliš úzký.

Predevsll;' lest u~estl, ze. v ~ 879, ,dr~hý ?dsta~e:, ,čís. 2 obč. zák. jsou
stan?ve.n) dva zakazy, ]lchz porusem ma v zapel! ntcotnost smlouvy.
Pr~y ~akaz se týká převodu svěřené právní věcí zcela nebo z části na
f':avntho zástupce. O takový případ převodu v souzené věcí nejde. Druhý
zakaz zapovídá právním zástupcům, by si dali slíbiti určitou část toho
co bude straně přiřčeno (pactum de quota litis). Jádro souzeného spor~

-

čj,s.

13164-

6

-

Čís.

13165 7

je ~ tO,m, zdali, úmluv~ o h?noráři 10% z dosažených si ev na danich
a d~v~ac~ spa~a pod zak~z umluvy o podílu právního zástupce na klientove uspechu,. cllI nIC. ,Nazor ?~vola~,ího, s?udu, .ž,e se i tento druhý zákaz vztahUje Jen na naroky, Jez nMJI bylI vymozeny soudním sporem
neobstojí. Zákaz úmluvy o podílu právního zástupce na úspěchu klien:tově byl do, o?čanského, zákoníka pojat třetí dílčí novelou (§ 90). V dů
vodo~é z~rave k,e lll; dllČl novele (str. 39) bylo vysvětleno, že formulo~anIm zakazu upl,neho ~~bo č~stečného převodu sporné věci na advokata ,by nebyl )est~ poslI,zen shb t. zv. »quota litis« (na pře 25% vyhrane sun:Y~, ze vsak ~ravě, t,ako~á ujednání mají bí,ti zamezena, aby
bylo zabraneno smlo~vam, Jez klIenta nespravedlivě poškozují, a že
p:?to, bylo ustanovenI § ~,~9, druhý odstavec, čís. 2 obč. zák. doplněno
~r~elIm dod~ltku, pr? neJz se ;,yslo,:il také justiční výbor poslanecké
snem~v~y pn porade o ~sn?v: ~oveho advokátního řádu. Z toho je
patrne, ze u,čelem tohoto tr~h ~llčl, novelou k obč: zák. přijatého zákazu
Jest pre~evs~m, ochrana ,khen~u pred nespravedlivým poškozením. Zároven vsak ceh tento zakaz I k zachování vážnosti advokátního stavu
a důvěry v něj, s čímž není slučitelné, aby se advokát úmluvou o honoráři .st~1 podilníke;n, na klienově úspěchu po stránce hospodářské, tedy
pksl Jeho spolec~lkem., Oběma těm~o účelům by nebylo vyhověno,
kdyby platnost zakonneho ustanovem byla obmezena jen na soudní
~pory, nebo!'.r0dobnými ,úmluvami mohou klientí býti nespravedlivě poskozem a va;:nost a~~ok~tní?o stavu a důvěra v něj může býti otřesena
I ,tehdy, kdyz Jde o nzenI mlmosporné neb o řizení správní. Ani ze slov
zakona »právní zástupce«, »svěřená sporná věc« a »strana« nelze takové omezení vyvozov,ati. Podle § 8 adv. řádu může advokát zastupopovalI khenty nejen, pred soudy, nýbrž i před jinými veřejnými úřady.
POjem »strany« nem omezen na žalobce a žalované v soudních sporech
nebo~ z~ str~nu)est pova~o,:ati na pf. t~ž poplatníka v řizení před úřady
fmancnIml, Jakz p,lyne, zeJl~en~ z § ,1 zak. ze dne 8. října 1924 čís. 235
sb. z. a n. o mlmoradnych ulevach pn placení přímých dani, dále z §§ 29
(3), 38, 3~, 55, 56 (1), (3) zákona ze dne 8. dubna 1920 čís. 309 sb.
z. a n. o d~vce z majetku a z,přírůstku na majetku a z §§ 199 (1), 313,
330: 331 zak~na ze. dne 15. cervna 1927 čís. 76 sb. z. a n. o přímých
d~mch osobmch. Vyrazem »svěřená sporná věc« jest rozuměti každou
vec: o které se má po úř~dním řízení teprve rozhodovati, a to nejen v ří
zem, sO,udmm - (spornem nebo mimo sporném ) - , nýbrž též v řízení
spravn.un, ~,ve ,kt~re ,se kl}ent obrátil na právního zástupce se žádostí,
aby lel v pns!us~er,; ;-ízem zastupoval. Slovy zákona »určitá část toho,
~o, bude stranc,p
r cen 0« Jest zahrnuta nejen určitá část pohledávky,
Jez bude strane pnsouzena, nýbrž i určitá část toho co bude straně sleveno ~ t.oho" c~,~~ ní jiný žádá. Opačný výklad, z;stávaný v žalobcově
odv?la~l, lpI pnh~ ?a sl?vech, nedbaje pravého smyslu celého ustanove~l. Pnpomen?ult lest, ze v rozhoclnutí čís. 8179 sb. n. s., k němuž poukazal odvolacl ~ou~, nebyla vůbec řešena otázka neplatnosti úmluvy
o ,»quota hlts«, nybrz bylo v něm vyloženo, že není závady, by si advokat n:dal postoupilI pohledávky svého klienta, které již nejsou spomy,
protoze byly stanoveny pravoplatným rozhodnutím. Okolnost, že ža-

:1

prováděl některé práce v době, kdy ještě
advokátů, není na závadu tomu, by úmluva, o

lobce

nebyl zapsán do seznamu
kterou byl opřen žalobni
nárok, byla považována za ni co tnou podle § 879, druhý odstavec, čís. 2
obč. zák., neboť pro posouzení věci v tomto směru není rozhodnou doba,
kdy ty které práce byly konány, nýbrž jen skutečnost, že žalobce uplatňuje tuto úmluvu j a k o a cl v o kát, opíraje o ni svůj žalobní nárok,
a dále skutečnost žalobcem tvrzená, že z a s tup o val žalovanou
stranu na základě plné moci ze dne 17. května 1926 j a k o a d v o kát
a že s ní ujednal z a s v é z a s tup o v á n í paušální honorář 10%
z částky, která jí bude slevena.
čís.
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Nejde o rozepři zahájenou, čeli-li každý z obou oposičnich sporů
proti jiné exekuci, třebaže je tu totožnost stran a vymáhané pohledávky
a třebaže žalobce žádá v obou žalobách i, by bylo právem uznáno, že
vymáhaný nárok byl zrušen započtenim vzájemných pohledávek.
(Rozh. ze dne ll. ledna 1934, R I 1283/33.)
Proti žalobě C 444/33 o nepřipustnost exekuce E 1771/33 podle § 35
ř. vznesli žalovaní vymáhající věřitelé vzhledem k žalobě C 443/33
námitku zahájené rozepře. S o udp r v é s t o I i c e vyhověl této námitce a odmítl žalobu. D ů vod y: Strana žalovaná navrhla oclmítnut!
zaloby z důvodu rozepře zahájené pod č. j. C 443/33 u tohoto soudu,
ježto jde o týž žalobní nárok. Soud zabí'Vaje se touto námitkou, zjistil,
že pod č. j. C 443/33 podala žalující strana žalobu podle § 35 ex, ř.,
opírajíc se o stejné skutkové okolnosti pokud se týče zániku téhož exekučního nároku a navrhla rozsudek na vyhovění námitkám pokud se
týče zániku nároku a vyslovení nepřípustnosti exekuce pod Č, j. E 1781/
33 vedené. Obě žaloby podány na soud téhož dne. Oběma žalobami domáhá se strana žalující tudíž rozsudku, že se jejím námitkám, pokud se
týče zániku exekučního nároku .započtením vzájemné pohledávky vyhovuje, a rozdílné jsou jen ve výroku o nepřípustnosti dvou exekucí z téhož exekučního titulu vedených. Již z nadpisu a obsahu § 35 ex. ř. jest
vidno, že tu jde v prvé řadě o námitky proti nároku, který má býti prohlášen za zaniklý, a v tomt.o směru mají obě žaloby obsach totožný a
pokud se týče dálšího návrhu na prohlášení exekuce, proti níž žaloba
brojí, za nepřípustnou, jest tento další nárok jen důsleclkem prvého vý-'
roku o zániku exekučního nároku, který sám sebou z něho vyplývá a
netvoří nezbytnou jeho součást. Ostatně určité znění žalobního návrhu
není předepsáno v tomto směru a rozsudek výrokem o zániku práva pilsobí proti všem exekucím i na příště z exekučního titulu vedených a
tyto jako nepřípustné budou zrušeny, a nikoliv jen pokud se týče exekuce, proti níž se v souzeném případě brojí. Směřují-li obě žaloby podle
§ 35 ex. ř. proti témuž exekučnímu titulu, jde o zahájení sporu podle
§ 233 c. ř. s. a odmítl proto soud další žalobu z toho diivodu. Bude-li
žalobě pod č. j. C 443/33 vyhověno, bude právní účinnost tohoto roz-

.a,
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sud.ku platiti i pro exekuci E 1781/33 z tohoto titulu vedené a žalobce
mohl navrhnouti v tomto případě odklad exekuce podle § 40 prvý odstavec ex. ř. a podle výsledku tohoto sporu navrhnouti pak po připadě
další zrušení těchto exekucÍ. Rek u r sní s O u d zrušil napadené usne- ,
sení a vrátil věc prvému soudu, by dále jednal a znovu rozhodl. D uvod y: Spor o nepřípustnost exekuce E 1771/33 není totožný se sporem
o nepřípustnost exekuce E 1781/33. Jestliže se obě exekuce vedou podle
téhož exekučního titulu a v obou sporech se uplatňuje zánik téhož nároku exekucemi těmi vymáhaného, mohlo by to odůvodniti přerušeni
jednoho z obou sporů podle § 191, ale nemůže to odůvodniti námitky
rozepře zahájené.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:
Obě žaloby C 444/33 a C 443/33 jsou žalobami podle § 35 ex. ř.
a žalobce se v nich domáhá soudního výroku, že nárok, pro který byla
exekuce povolena, byl uspokojen a že proto exekuce vedené proti němu
jednak pod E 1771(33 zabavením a u·schováním svršků, jednak pod
E 1781/33 vnuceným zřízením práva zástavního na nemovitostech povinného se prohlašují za nepřípustné. Konečným cílem žalob p,'dle § 35
ex. ř. jest, by se dlužník ochránil pfed následky určité proti němu vedené exekuce, o níž jest v žalobě dolíčiti, že jest nepřípustná. (Viz plen.
rozhodnutí čís. 9048 sb. n. s.) Hlavním návrhem v obou žalobách C 444/
33 a C 443/33 tedy jest, by určité exekuce (E 1771/33 a E 1781/33-)
byly prohlášeny za nepřípustné, a zánik exekučního nároku Jest jen jeho
odůvodněním. Ježto každý ze sporů C 444/33 a C 443/33 čelí proti jiné
exekuci, nejsou to spory totožné, třeba že je tu totožnost stran a třeba
že žalobce žádá v obou žalobách též, aby bylo právem uznáno, že vymáhaný nárok byl zrušen započtením vzájemných pohledávek, ježto se
od sebe podstatně liší hlavním návrhem, která určitá exekuce, vedená
žalovanými proti žalobci, má býti prohlášena soudním výrokem za nepřípustnou. Schází tu tedy totožnost sporného předmětu.

čis.

13166.

úkol zástupce chudých, ustanoveného pro žalobce pro spor u urči
tého soudu, skončil pravoplatným odmitnutim žaloby ·pro nepříslušnost
tohoto soudu. Bylo na žalobci, by si pro spor u příslušného soudu opatřil nového zástupce chudých, a zařidi~ aby žaloba včas (§ 232, třetl
jldstavec, c. ř. s.) byla podána u příslušného soudu.
,

(Rozh. ze dne ll. ledna 1934, Rv I 786/32.)
Žalovaný advokát byl ustanoven žalobci zástupcem chudých pro žaspor o náhradu škody, zahájený na krajském soudu civilním
v Praze. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na žalovaném náhrady škody, ježto obžalovaný po pravoplatném odmítnutí žaloby pro
lobcův

místní nepříslušnost dovolaného soudu nep·odal ve třiceti dnech žalobu
u krajského soudu v M., čímž nastalo· promlčení zažalovaného nároku.
žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s tol i c, N e j v y Š š í m
s o ude m z těchto
důvodů:

Podle třetiho odstavce § 232 c. ř. s. v jeho novém doslovu nemá
odmítnutí žaloby pro nepříslušnost soudu v zápětí ztrátu soukromých
nároků spojených s podáním žaloby, jestliže ve třiceti dnech od právní
moci odmítnutí žaloby pro nepříslušnost soudu byla žaloba u přísluš
ného soudu znovu podána. Hledíc k tomuto ustanovení zákona nesejde
v projednávaném případě na tom, že žaloba byla žalovaným podána
u nepříslušného soudu, a žalobcův nárok na náhradu škody, pokud se
opírá o to, že žalovaný podal žalobu u nepříslušného soudu, .odůvodněn
není. Rozhodným pro oprávněnost žalobního nároku je, zda lze žalovanému přičísti za zavinění, že ve lhůtě třiceti dnů po odmítnutí žaloby
pro nepříslušnost soudu nebyla žaloba podána znovu u soudu přísluš
ného. Co se toho týče, je zjištěrio, že žalovaný byl ustanoven žalobci
zástupcem chudých pro spor, který žalobce chtěl vésti a také vedl
u k r a j s k é h o s o u d u c i v i 1 n í h o v P r a z e. Po rozumu § 64,
prvý odstavec, c. ř. s. byl žalovaný ustanoven žalobci zástupcem jen
pro tento spor, to jest pro spor u řečeného soudu. Pravoplatným odmítnutím žaloby pro nepříslušnost skončil spor u krajského soudu v Praze
a tím skončil i úkol žalovaného jako zástupce žalobcova, ježto jen pro
onen spor byl za zástupce ustanoven. O tom, že úkol žalovaného jako
jeho zástupce skončil, byl, jak nižší soudy zjistily, žalobce žalovaným
poučen a rovněž podle zjištění nižších soudů byl žalobce jednak před
sedou soudu, žalobu pro nepříslušnost odmítnuvšiho, jednak žalovaným
poučen i o tom, že jest mu do třiceti dnu žalobu u příslušného soudu
znovu podati. Žalovaný byl ještě ochoten žalobu pro příslušný soud vypracovati. Na žalobci bylo, aby si pro spor u příslušného soudu opatřil
nového zástupce chudých a zařídil, aby žaloba u příslušného soudu byla
podána. To žalobce neučinil. Na žalovaného podle toho, co uvedeno,
vina na tom, že žaloba u příslušného soudu nebyla podána, nespadá
(§ II adv. ř.). Dodati jest, že nebylo povinností žalovaného, nýbrž věcí
žalobce, by zakročil o zřízení nového zástupce chudých pro spor u pří
slušného soudu. Opačné mínění žalobcovo nemá v zákoně opory.
čis.
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Předpisy zákona ze dne 10. října 1924, čis. 240 sb. z. a n., jsou prá- .
vem velíclm a jest k nim přihlížeti z úřadu. Neni proto na závadu, že
uděleni přiročí bylo uplatňováno teprve v odvoláni.
Podle § 5 odst. (2) tohoto zákona nelze pokračovati v zahájených
již rozepřích.

(Rozh. ze dne 11. ledna 1934, Rv I 856/32.)
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Žalobě pr?!i bance V., zapsanému společenstvu s r. o., pro c e s n i
s o udp rve s t o I I.C e rozsudkem pro zmeškárí vyhověl. O d v ol a c I s o U? napad,eny rozsu?'e~ potvrdíl. D ů v o cl y: Zmate.čnost podle § 477 ,ČlS', 6 c. r. s. shled~va, odvolatelka v tom, že tuto právni věc
nelze za pnrocl posuzovatI pra~m cesto~ a nepatří tudiž na pořad práva.
AI" podle § 42 J. n. a § 477 ČIS: 6, C.•L s. lze mluviti O nepřipustnosti
poradu prava len tehdy, Je-h pravm vec odňata tuzemskému soudnictví
neb alespoň řádným soudům nebo jedná-li se o sporné věci v řízení nesp~rné,!, ne? o nesporné v ř,ízeni sporném, ale nelze o ní mluvíti jen pří
docasne nezalovatelnost: n~roku, jakou stanoví na pi. zák. čís. 240/
1924 v ~ 5 ,~2), podle nehoz nelze po dobu příročí žalovati ústav, ktere,;;u ~nrocl po~oleno bylo, o plněni starých pohledávek, pOKud při
roclm JSou poslI,zeny (~rov. rozh. čis. 5710 sb. n. s.). Ostatně zde jde
~ spor zahaJ~ny JIZ ~red p~vole~~m přiroč!, t~kže § 5 (2) zák. čís.
AO/19,~4 nan, neplall. Nem, tudlz odvolac! duvod zmatečnosti podle
§ 477 CIS; 6 C. ; .. s. opodstatnen. Odvolací důvod nesprávného právního
~os?u~e~, sp~huJe odvolatelk,:,v tom, že prvý soud vydal rozsudek pro
zmeskam, ac Jej vzhledem k pnročí vydatí neměl, nýbrž měl řízení pře
rU~~ll. Odvolatelka př~hlíží, ~e se aní sama k roku nedostavila aní o při
rOCl s~udu nIC neoznamlla, ze ani druhá strana nic o příročí soudu nec:z~ámI1a a pyročí aní z,e spísů patrno nebylo. Dostavila-Ii se jen žaluFC! stra~a, preqne~la-:!, zal.obu a ~a~rhla-li rozsudek pro zmeškání protí
zal ovane ~trane pres radne obeslam se nedostavivší, musel soud podle
§ 396 c', r., s: tvrzeni žalobni pokládati za pravdivá a vydati rozsudek
l;~o zm"skam. ,~e ~?or nemohl přefl;šiti, bylo jíž vylíčeno. Rovněž vyI,ceno, ze se pnroc! na tento spor vubec nevztahuje a proč. Není tudíž
~TIl tento ,~dv,~lací důvod opodstatněn. Jako třeti odvolací důvod uplatnUJe se pnroc! samo. Jde vlastně zase jen o předcházející odvolací dů
vody a poukazuje se na to, co o nich řečeno. Srovnání § 5 zák. čís. 240/
1924 s § 7 konk. řádu není případné již z toho důvodu že úpadce na
rozdíl o~ toh?, komu uděleno příročí, pozbývá co do úpadkové podstaty
plOc~sm ,,:,pusobI1ost!, k nedostatku procesní způsobilostí musí soud
hle.dell z uradu a spor se podle výslovného ustanovení zákonného (§ 159
c', r. s. ~ §§ 6 a nas!. konk. ř.) přerušuje. Že příroči bylo nebo muselo
by':~ prv~n:~ ~oud~,zná,!,o, ~e~í ze spísu patrno. To, že se povolení pří
roCl uvereJnuJe v uredmm hste, nestačí k takovému tvrzení. Ostatně šlo
o rozsudek pro~,!,ešk,~ní, kde soud ani k okolnostem u soudu známým
,~~,!,ohl by hledetJ z ur~du ~srov. rozh. čís. 5464 sb. n. s.). O příroči
,!.~! se ve spIse po prve zmmka teprve v odvolání, kde to však je nelfIpustnou novotou, k níž nelze hleděti podle § 482 c. ř. s.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vráti! věc
',rvému soudu, by jí znovll projednal a rozhod!.

o II vod y:

,O~volání, jež napadá rozsudek odvolacího soudu pro nesprávné
pravD! poso~zení věci (čls. 4 § 503 c. ř. s.), nelze upříti oprávnění. 00volatelka ovsem neuplatnovala v první stolicí, že jí bylo uděleno příroči

na základě zákona ze dne 10. října 1924 čís. 240 sb. z. a n., odvolací
soud jest však na omylú, pokud se domnívá, že nebylo lze příhlížeti
k této okolnosti uplatňované teprve v odvolacím řízeni. Podle § 1. uvedeného zákona může býti příročí uděleno jen, žádá-li toho obecný zájem. Předpisy tohoto zákona jsou právem velícím a jest k ním přihlížeti
z úřadu, poněvadž jsou dány z veřejných zájmů. Není proto na závadu,
že udělení příročí bylo uplatňováno teprve v odvoláni. Že bylo dovolatelce uděleno příročí ji tvrzené, žalobkyně nepopírá, a okolnost, že jí
to dříve nebylo známo, jest nerozhodná. Že jde o pohledávku vzniklou
jíž před udělením příročí, plyne ze žaloby samé. Nesejde na tom, že
tento spor byl zahájen jíž před udělením přiročí, neboť podle § 5 odsl.
(2) uvedeného zákona nelze pokračovati v zahájených již rozepřích,
jak tento nejvyšší soud vylíčíl a podrobně odůvodníl v rozhodnutí čís.
4655 sb. n. s.
čís.
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Prohlásil-Ii vlastník nemovitosti v listině, že nemovitost daruje, že
ji postoupil obdařenému do neobmezeného vlastnictví, a udělil-Ii výslovný souhlas k tomu, aby vlastnické právo k nemovitosti bylo knihovně
převedeno na obdařeného, a odevzdal-li obdařenému tuto listinu, projevil zřetelně vážnou vůli, mu nemovitost nejen darovati, nýbrž i ·odevzdati, a obdařený darování v tomto smyslu přijal. V takovém případě
nešlo o darování bez skutečného odevzdání.
Nebyl-Ii zákaz zcizení, ujednaný mezi rodičem a dítětem, zapsán do
veřejné knihy, nemá absolutního významu Ílčinkujíciho i proti třetlm
osobám a jest jen obligačním právem mezi smluvníky.
Uznal-li knihovní soudce legalisací ·na vkladné listině za dostatečnou
a povolil-li na jejím základě vklad vlastnického práva a usneseni to se
stalo pravoplatným, nelze správnost tohoto postupu a správnost
),nihovního usnesení přezkoumávati ve sporu o platnost smlouvy.
(Rozh. ze dne ll. ledna 1934, Rv I 1129/33.)
Žalobce předávací iistinol1 odevzdal své matce Mari! R-ové do neobmezeného vlastnictví svůj podil (l-4) na domě a svolil, by bylo pro
Marii R-ovou vloženo vlastnické právo k čtvrtině domu. Marie R-ová
převedla napotom tento podíl na domě na své děti Ervína a Marii R-ovy.
Žalobou, o níž tu jde, domáhal se žalobce na žalovaných Ervínu a Marii
R-ových, aby byli uznání povinnými vydati žal obcí své podíly l1a domě,
každý lis, a trpěti, by na těchto podílech bylo vloženo vlastnické právo
pro žalobce, tvrdě, že podmínkou převodu jeho podílu na maiku žalovaných bylo, že přejímatelka nesmí dále zcíziti podil na nemovítosti.
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i ce uznal podle žaloby. D ů vod y:
Z převodní lístiny dané v Berlíně dne 3. února 1929 plyne, že žalobce,
bytem v Berlíně jako knihovni vlastník l-4 nemovitosti v knihovní vložce
čís. 1855 pozemkové knihy pro Ch. v čechách se stavební parcelou
kat. čís. 1093 a se zahradou kat. Č. 728/4 bezplatně předal své matce.

-

Čís.

13168 -

12

-čis

nlfi8-13

Listina obsahuje též odstavec: »Moje matka Marie R-ová nechala mne
4 ročníky obchodní akademie vystudovati a vynaložila tedy na mne
náklad, který se cítím povinen jí částečně vynahraditi.« Listina je notářem ověřena. Jest zkoumati, zda forma listiny odpovídá zakonu. Právo
rozeznává mezi úplatnými a bezplatnými smlouvami. Tento rozdíl je.
pr?to . důl~žitý" ~e má vliv, n~ formu listiny. K platnosti bezplatných
pravmch Jednam, k darovam bez odevzdání, je podle § 1 zákona
ze dne 25. července 1871 čís. 76 ř. zák. třeba zřízení notářského
spí~u. Nepopřeno je, že v souzeném případě jde o darování, nepopřeno
Je, ze se darování stalo bez odevzdání, a tu může darování býti platným
J~n.' zřídí-Ii se notářský spis, Předávací listina, ve které podpis předáva
)Iclho Jest ověřen, není takovým notářským spisem a proto nestala se
Marie R-ová vlastnicí knihovníiho podílu, to tím méně, an na ni knihovní
podíl ani nebyl připsán. Knihovní podíl byl totiž vtělen přímo na děti
Ervína R-a a Marii R-ovou. O d vol a c í s o u d žalobu zamítl. D ů
vo d y: Údaj rozsudku, že prý jest nesporno, že se darování stalo bez
odevzdání, n,emůže. zajisté proto býti označován za protispisový, že prvý
SOU? nevystIhl pOjem skutečného odevzdání právně správně, maje za
to, ze požadavkem pro skutečné odevzdáni jest převod vlastnictví vkladem nabývacího jednání do pozemkové knihy (§ 431 obč. zák.). Prvý
soud chtěl tímto údajem vyjádřiti jen, že je nesporné, že vlastnické
právo Marie R-ové, matky stran, nebylo do pozemkové knihy vloženo,
Tato okolnost nemůže však o sobě prokázati, že se darování stalo bez
skutečného odevzdání, neboť k tomu stačí, přistoupi-Ii k darovaci
smlouvě další jednání, z něhož nepochybně lze seznati, že dárce dává
dobrovolně, a váž?ě: pfedmět darování obd~rova?~mu do jeho držby,
Jako takove Jednam zalobce Jest v souzenem pnpadě hodnotiti odevzdání listiny o př':,vodu vlastnictví. Předáním této listiny, jež jest žalobcem vlastnoručne podepsána a obsahuje svolení žalobce ke knihovnímu převodu jeho vlastnického práva na jeho matku, stala se matka
naturá,lní vlast~icí a byl~ oprávněna, by podílem na nemovítosti, jí darovanyn;, naklad,;la, zejména, by jej dále zcizila, aniž hy se stala
kmhovm vlastmcl (§ 22 kn. zák). Darování stalo se tedy skutečným
odevzdáním, smlouva darovací nevyžadovala proto formy notářského
~P!Su, a ~ení pro n€~ostatek př,edepsané ~ormy neplatná. Zbývá ještě
re,sell! otoa.zky, ozda zaka~ ,~CIZell!, tvr~e?y zalobcem a popřený žalovanyml, omuz~ vubec ,mf!1 ucm~ost,proh z~lo,vaným. Podle § 364 c) obč.
zakpusobl smluvll! zakaz zClzem proh tretIm osobám jen, byl-Ii založen
me~l ,z~íněnými tan; blíz~ými o~oba!lli a vlnžen do veřejné knihy. Podle
udanl zalobce byl SIce zakaz ZCl zem ujednán, mezi ním a jeho. matkou,
nebyl v~ak vložen do pozem~ové knihy a ani nemohl býti vložen, ježto
darovacl smlouva neobsahUje tento zákaz ani svolení k jeho vtělení.
Zák~z zci::e~í, byť ?y byl ?9.ův~dněný a dokonce žalovaným znám, byl
tudlZ proh zalovanym bezucmny. Bez účinku byl také proto, že vědo
most o pouhém obligačním závazku zcizitele nemůže na straně nabyvatele býti překážkou nabytí vlastnictví.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

D ú vod y:
Odvolacímu soudu nelze vytýkati nesprávné právní posouzení, vyikl-li, že postupní smlouva ze dne 31. ledna 1029, pokud se týče 3. února
J 929, nevyžadovala ke své platnosti. formy notářského. spisu, šlo ovšem
o darování, avšak nikterak o darování »bez skutečného odevzdání«
podle § 943 obč. zák., jak dovolatel mylně za to má. Nejvyšši soud dolíčil ve svém rozhodnutí sb. n. s. Č. 4445, k němuž se odkazuje, že doslov § 943 obč. zák. »skutečné odevzdání« má na rozdíl od pouhého
slibu darovacího význam okamžitého provedení právního výsledku
smluvního, darováním zamýšleného, a že požadavkem skutečného odevzdání projevuje se zřetelně zákonodárcův úmysl, vyjmouti z velících
předpisů formálních jen takové případy, v nichž přistupuje k darovací
smlouvě ještě jiný od ní odlišný a jako »odevzdáni« poznatelný úkon,
který musí býti tak uzpůsoben, by se v něm nepochybně projevovala
vážná vůle dárcova, že má předmět darování ihned přejíti z dárcovy
držby do držby obdarovaného. Uváží-Ii se, že v souzeném případě podle
zjištění nižších soudů šlo o spoluvlastnický podíl k jedné čtvrtině domu,
že žalobce v listině výslovně prohlašuje, že tento podíl daruje své matce
(připojiv pohnutku, jež ho k tomu vedla), »že dotčený podíl postoupil
své matce do jejího
ezeného vlastnictví, a že konečně uděluje
výslovný souhlas k tomu, by vlastÍ11C'e právo k tomuto podílu bylo
knihovně ve prospěch matčin vtěleno, a odevzdal-Ii žalobce své matce
tuto listinu, umožňující jí, by podílem hned libovolně nakládala, projevil
zřetelně vážnou vůli jí tento podíl nejen darovati, nýbrž i odevzdati,
a matka žalobcova darování v tomto smyslu přijala, vystavivši svým
dětem (žalovaným) listinu způsobilou, by se na jejím podkladě jakož
i na podkladě dřívější postupní listiny mohly uchopiti vlastnické držby
a aby mohly býti v pozemkové knize vtěleny jako vlastníci podilu, což
se pak skutečně stalo, Nebylo tu tedy třeba notářského spisu k platnosti
darování.
Odvolací soud ani v tom nepochybil, že má za to, že při zákazu zCÍzení nemovitostí nezapsaným do veřejné knihy (§ 364 cl obč. zák.)
na tom nezáleží, zda třetí osoba, na niž nemovitost přes zákaz byla pře
nesena, o něm věděla, pokud se týče věděti musila, Nebyl-Ii tvrzený
zákaz, byť i mezi matkou a synem ujednaný, do veřejné knihy zapsán,
nemá absolutního významu účinkujícího i proti třetím osobám a před
stavuje jen obligatorní závazek mezi smluvníky samými, kterýžto závazek se osoby třetí nikterak nedotýká (srovnej též Ehrenzweig, Věcné
právo, 1923 str. 181). Není tu tedy kusosti řízení (č. 2 § 503 c. ř. s.),
nebyly-II o skutečnostech této vědDmosti žalovaných svědčících provedeny příslušné důkazy.
Neprávem namítá dovolatel neplatnost postupní listiny a vkladu vlastnického práva na podkladě této listiny z důvodu, že podpisy přednosty
polIcejního reviru a notáře na této listině nebyly podle vyhlášky ze dne
24. března 1926 Č. 47 sb. z, a n, superlega1isovány. Nejde tu o kusost
Hzení (č. 2 § 503 c. ř. s.), správněji o rozpor se spisy podle č. 3 § 503
c. ř. s., neobíral-Ii se odvolací soud touto otázkou, neboť netýká se
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to podstaty věci, -ježto žalobce podle zjištění nižších soudů svůj podpis
na listině (soukromé listině) výslovně uznal za pravý a legalisace je
jen formálním předpokladem pro přípustnost knihovního vtělení, jejž
má posuzovatí knihovní soudce. Považoval-Ii v souzeném případě tabulární soudce legalisaci na lístině za dostatečnou a povolil-Ii důsledkem
toho na jejím podkladě vklad vlastnického práva ve prospěch žalo va- .
ných, a stalo-lí se příslušné usnesení pravoplatným, nelze správnost
tohoto postupu a správnost knihovního usnesení pfezkoumávatl ve
sporu. Hmotně-právní platnost smlouvy nezávisí na legalisaci, pokud
se týče na určítém způsobu ověření, ježto legalisace k platností smlouvy
samé není zákonem předepsána.
čís.

13169.

žaloba podle § 37 ex. ř.
Tvrzení žalobce v žalobě, že mu přísluši k vylučovaným předmětům
práva, nepřipouštějicí výkon exekuce z důvodu, .že je koupil před povolením exekuce, nestačí, by mohlo býti žalobě vyhověno rozsudkem
pro zmeškání.
'
(Rozh. ze dne ll. ledna 1934, Rv I 2503/33.)
žalovaný vedl proti Josef\! J-ovi exekuci na stroje v dílně. Žalobce
domáhal se nepřípustnosti exekuce, tvrdě, že ukoupil zařízení dilny.
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal rozsudkem pro zmeškání
podle žaloby. O d vol a c í s o u d žalobu zamítl. D ti vod y: Odvolatel poukazuje k tomu, že nemělo býti žalobě vyhověno, nýbrž že měla
býti zamítnuta, ježto je žalobou dle § 31 ex. ř. a nejsou v ní uveJeny
skutkové okolnosti, podle nichž by žádání žalobnímu bylo lze vyhovětI.
Odvolatel .má pravdu, neboť § 31 ex. ř. požaduje k oprávněnosti odporu
třetích osob proti výkonu exekuce právo, které nedopouští výkon exekuce, a třeba, by to bylo právo věcné, a měl proto žalobce uvésti v žalobě okolnosti, které by odůvodňovaly právo nepřipouštějící zabavení
proti Josefu J-ovi a výkon exekuce tak, by dle § 396 ~. ř. s. mo~l být!
vydán rozsudek pro zmeškání podle žádosti žalobní. Zal obce v zalobe
uváděl jen, že koupil celé zařízení dílny, avšak netvrdil, jaké mu k zabaveným věcem přísluší věcné právo, takže nelze posouditi, že mu náleží takové věcné právo, které nedopouští výkon exekuce, a zejména
netvrdil a nemohlo tedy býti vzato za zjištěno, že mu náleží k předmě
tům zabaveným vlastnické právo. Tvrzením v žalobě, že předměty ukoupil roku 1930 od J-a, jež podle § 396 c. ř. s. bylo vzíti za zjištěné, prokazuje jen titul k nabytí práva vlastnického, věcné pr~vo ~al:'o, tudíž
vlastnictví k předmětům zabaveným netvrdí, a ze skutecnostl, ze v roce
1930 předměty ty koupil, neplyne, že v den zabavení jest vlastníkem
těchto předmětů.
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Š
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kuc,~ za .av vlastnické. Podle judikatury nejvyššího soudu (rozh. čís.

SlllSI 9Prtt~77 sb. n. s.) stačí ovšem tvrzeni v žalobě podle § 37 ex~ ř.,
! 158 I' , v~né ·předměty jsoll vlastnictvím žalobce,
by bylo vyhoveno
•
dk
Ok' .
ze vy lICO a
zalobni prosbě, že exekuce jest nepřípudstlna: rozsu '" eln:Pkro ,znd,es't~nl
žalovaného. Žalobce však v žalo,bě net~r :' ze m~ pns USl . pre .,me ,u~
. k' . dotc'eny' r,l vlastnické pravo, nybrz udal, ze mu k mm pnslusejl
exe UCl
od' k
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, ..
)fáva, která nepřipouštějí výkon exe~uce z duvo u, ze" OUP.I v nJ,nu
\ 930 celé zařízení dílny exekuta J-a. 1!da) tento v prvm casl! .les! p:a~
ním závěrem, jejž činiti jest oprávne~ ten soud. IT en to pravlm l~aver
v vozuje žalobce ze skutkové~o .tvrze~l, z~ v ro~e,g 3o ko OUpl ce e za:
rfzení dílny j-a. Koupě o sobe Jest vsak Jen. pravnu? ~uvod~m ?abyl!
vlastnictví, jež se uskutečňuje - lsou-lt ,tu I ,ostatm za~onne predpo,klady _ teprve odevz,dáním koupeného. pr:d!l'e~u kupltel! (§, 1O.5~ O?C
iák.). Z koupě vznika kuplteh len obhgacm naro~ na ?devz.danl ve,cl
proti prodateli, nikoli právo vzhledem ke koupen~,:,u predmetu, takze
koupě nezakládá právo kupítelovo, které nedopoush vykotl exekuce na
koupený předmět uskutečněné .leště př,ed odevzdáním věCI kuplteh do
vlastnictví (Neumann, Komentar k ex. r. III. vyd. str. 181, rozh. Nowak
n. F. 1126). Že došlo k odevzdání vylučovaných strojů žalobci, nebylo
tvrzeno. Rozhodnutí nejvyššího soudu z ll. dubna 1922, ~ II 242/,29
ač. 11110 sb. n. s. (Rv II 149/30), v nichž je vysloveno, ze ubhgacm
nárok stačí k odůvodněni žaloby podle § 31 ex. ř. a jichž se žalobce
dovolává, netýkají se obligačního nároku kupitelov.a z. koup~, ný?rž mají
za základ obligační nárok jiný, tkvící ve vlastmckem pravu zalobce,
které v žalobě bylo také tvrzeno. Na žalobcí bylo (§ 226 c. ř. s.), by
v žalobě uvedl skutkové okolností, z nichž vyvozoval žalobní nárok.
Podle § 396 c. ř. s. jest soud povinen při rozsud~~ pro zmeškáni pokládati za pravdivý jen skutkový přednes dostavlvsl se stra~y, kd~zt~ po
stránce právní jest mu vyhražeha volnost zkoumal!, zda zalobnt narok
vyjádřený v žalobní prosbě vyplývá z,e skutkov.ého přednesu .strany.
Poněvadž žalobní nárok podle § 37 ex. r. skutkovym přednesem zalobce
není opodstatněn, právem odvolací soud zamítl žalobu.
čís.

13170.

Jde o placení výkonnému orgánu podle § 25, druhý odstavec, ex.. ř.,
bylo-Ii mu dlužníkem placeno před provedením odhadu zabavenych
svršků, by odhad nemusel býti proveden. Lhostejno, že si výkonný orgán
nepřivedl odhadce, konal-Ii se výkon v místě exekučnlho soudu a odhadce mohl býti ihned přibrán, kdyby byl dlužník nez~platil. Nezál~~~
ani na tom že stvrzenka dlužníkovi vydaná nebyla sepsana na lormulan
předepsaném min. nařízenim ze dne 1'8. ledna 1926, čís. 60245/25 Věst
ník čís. 1/1926 (str. 3).
(Rozh. ze dne ll. ledna 1934, Rv II 493/32.)

-
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Dlužník domáhal se na vymáhajícím věřiteli, by exekuce byla prohlášena nepřípustnou, ježto vymáhaná pohledávka byla zapravena. Zalobě 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
, o ude m z těchto
důvodů:

Není sporu o tom, že žalobce v exekuci proti němu žalovaným vedené zaplatil vymáhanou pohledávku s příslušenstvím soudnímu vykonavateli Josefu J-ovi. Spor jde o to, zda tu jde o plat podle § 25 druhý
odstavec ex. ř. a zda tímto placením výkonnému orgánu se zprostil
dlužnik proti vymáJhajícímu věřiteli svého závazku. Jak jest nesporno
vydal J. žalqbci o platu kvitanci z 23. dubna 1929, jejíž pravost při
ústním odvolacím jednání byla zástupcem žalovaného uznána. Podle nepopřeného př.ednesu žalobcova bylo žalobci doručeno soudní usnesení
z 11. dubna 1929, že bude nejprv proveden odhad zabavených věcí a
po jeho provedení že budou učiněna další opatření k výkonu prodeje
z volné ruky, krátce na to pak přišel k němu soudní vykonavatel s tím,
že bude nucen odhad provéstí, jestliže hned nezaplatí, proto si opatřil
peníze a zaplatil soudnímu vykonavateli, který mlj vydal na příjem peněz stvrzenku; a řekl mu J., jestliže nezaplatí, že přivede odhadce k od-'
hadu. Nutno uvážíti, že šlo o výkon v K., tedy v sídle okresního soudu
(exekučního). Správně uznal odvolací soud, že ono placení jest pokládati za placení výkonnému orgánu dle § 25 druhý odstavec ex. ř. Před
mětem výkonu byl odhad zabavených věcí a placeno bylo před provedením odhadu, by odhad proveden býtí nemusi\. Nelze pokládatí za rozhodné, že výkonný orgán si nepřivedl odhadce, neboť výkon se konal
v K. a odhadce mohl býti ihned přibrán, kdyby byl dlužník nezaplatil.
Nebyl tedy vykonavatel v tomto případu jen soukromníkem, který dlUŽe
uíka vyrozumívalo hrozícím mu odhadu. O odhadu byl dlužník vyrozuměn jíž doručením soudního usnesení a k provedení odhadu neustanovuje se zvláštní rok, o němž by se účastníci předem vyrozumívali. význam pro poměr dlužníka k vymáhajícímu věřiteli nemůže míti okolnost, .
že stvrzenka dlužníkovi vydaná nebyla sepsána na formuláři předepsa
ném min. nařízením z 18. ledna 1926 čís. 60345/25, Věstnik čís. 1/1926,
str. 3, neboť tento vnitřní předpis za účelem kontroly vydaný nemůže
míti ten účinek, by placení podle § 25 druhý odstavec ex. ř. výkonnému
orgánu konané nemělo platností pro platícího dlužnika, kdyby předpisu
onoho ministerského nařizení nebylo šetřeno. Ani vládní nanzení ze dne
15, prosince 1925 Č. 250 sb. z. a n., na základě něhož uvedené ministerské nařízení bylo vydáno, takové sankce neobsahuje.
čís.
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Manželka toho, kdo byl zbaven svéprávnosti, jest účastnící nesporného řizení, oprávněnou podle §§ 6 a 37 zák. čís. 100/1931 k rekursu
proti schválení prodeje nemovitého jmění manželova.
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K . ký soud rozhodující o usnesení okresního soudu podle § 109,
~aJsdstavec J~. n. jest čhmým jako soud prvé stolice a vrchní soud
yo
,
,
•
hdn
'dl
•.
druh
'ak
ud drUhé stolice jenz roz o e zpraVl a ve vecl.
J Ov 50řípadech důležitÝch a pochybných odporučuje se slyšeti před
rozhoXtutím i manželku, po případě i nejbližší příbuzné opatrovancovy
(§ 185 nesp. p a t . ) . ·
• .
.
•
f
podle § 40 zák. čís. 100/1931 lze v rekursu. uvádeb nove skutec...o~ I
ruvody které se musí zpravidla vztahova!t na dobu před vydam.~
a Phodnutl soudu první stolice; skutečnosti později nastalé mohou býti
rO~avidla jen důvodem pro nové řízení a pro uspořádání dotčených pozP. ru ale v Ý jim e č n ě lze se dovolávati také skutečností a priivodů,
~:rl nastaly později, jde-li o ochranu osob pod zvláštní záštit~u zák~na
(§ 21 obč. zák.) mění-li nové skutečnosti právní stav tak, ze vznika
pochybnost o vh~dnosti a účelno~t~ učiněného ~p~tře~, ~ !de-li o op~:
tření které by pak již nemohlo bylt nahrazeno Jmym, Jakz Jest tomu pn
svol~ní k prodeji chráněncových nemovitostí.
(Rozh. ze dne 12. ledna 1934, Rl 694/33.)
S o udp r v é s t o I i c e (k r a j s k Ý s o u d ':.)-) od.epře~ s~hválit~
kupní smlouvu, jíž prodal opatro~anec (osoba, c~stečne svepravnoslt
zbavená) nemovitost. Rek u r snl s o u d (vrchl1l soua v Praze) vyhověl rekursu opatrovance a podpůrce a schválil trhovou smlouvu.
N e j v y Š š í s o u d k dovolacímu rekursu manželky opatrovance
obnovil usnesení prvého soudu.
D ů vod y:
Dovolací rekurs podala manželka opatrovancova a jest se proto pře
devším zabývati otázkou, zda jest účastnicí k rekursu oprávněnou (§§ 6
a 37 zák. ze dne 19. června 1931 Č. 100 sb. z. a n.). Na otázku tu jest
odpověděti kladně. Podle § 6 jest účastníkem ten, kdo může býti :o~
hodnutím soudu ve svých právech přímo dotčen nebo kdo uplatnuje
právní zájem, aby soud učinil nějaké rozhodnutí; v té příčině může býti
spolehlivým znakem jen hmotně právní poměr určité osoby k tomu, co
jest předmětem nesporného řízení, jehož výsledkem mohou býti .její
vlastní zájmy dotčeny (rozhodnutí čís. 12428 sb. n. s.). Rekurentka Jest
manželkou opatrovance. Podle § 91 obč. zák. jest manžel povinen podle
své hospodářské mohoucnosti poskytovati své manželce slušnou výživu
a manželka jest podle § 92 obč. zák. mimo jiné povinna pomáhati, seč
jest, manželi v domácnosti a ve výdělku. Jak ze spisů vyplý~á, i,e.;;t hlav:
ním zdrojem hospodářské mohoucnosti opatrovance, z nehoz muze plml!
svou. povinnost k poskytování výživy v širším slova smyslu (§ 672 obč.
zák.) manželce podle § 91 obč. zák. a svému manželskému dítěti podle
§§ 139 a 141 obč. zák. nemovitost, jejíž prodej z volné ruky byl rekursním soudem schválen. Je tudíž na bíledni, že schválením trhové smlouvy
o nemovítostech jejímu manželi vlastnicky patřících jest manželka na
svém oprávnění požadovati od manžela slušnou výživu přímo ohrožena,
Civilní rozhodnuti XVI.
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a jest jí proto přiznati roli úéastnice, jež se pokládá za zkrácenu napadeným usnesením.
Mylný jest ovšem názor rekurentky, že rekursní soud nebyl oprávněn schváliti trhovou smlouvu vůbec, ježto prý k tomu jest oprávněn
podle § 109 druhý odstavec j. n. jen krajský soud jako sborový soud
prvé stolice. Stěžovatelka přehlíží, že krajský soud je tu činným jako
soud prvé stolice a že opravným prostředkem proti usnesení okresního
soudu schválenému krajským soudem - i proti rozhodnutí krajského
soudu, když se odchyluje od usnesení okresního soudu - jest rekurs
k vrchnímu soudu· jako soudu druhé stolice. O rozhodnutí vrchniho soudu
jako soudu rekursního platí i v tomto případě všeobecné ustanovení
§ 43 (I) zákona čís. 100/1931 sb. z. a n., že totiž rozhodne zpravidla
ve věci samé a může tedy sám schváliti zcizení nemovitých věcí poručenců neb opatrovanců, byť i sborový soud prvé stolice schválení to
byl odepřel.
Ve věci samé shl·edán však dovolací rekurs opodstatněným. Podle
§§ 232 a 282 obč. zák. lze zciziti nemovitý majetek opatrovance jen
v případě nouze, nebo k patrnému jeho prospěchu se schválením opatrovnického soudu, a to zpravidla jen veřejnou dražbou, ale lze z důle
žitých přič in povoliti zcizení i z volné ruky. Vrchní soud jako soud rekursní v souhlasu s usnesením okresního soudu v N. a v nesouhlasu
s usnesením krajského soudu, jenž schválení odepřeli uznal prodej nemovitostí opatrovance nejen nutným, nýbrž i patrně pro něho prospěš
ným a odůvodnil to tím, že konaným šetřením bylo zjíštěno; že dům je
v sešlém stavu, potřebuje nevyhnutelně velkých oprav, že se opatrovanec o dům a o hospodářství starati nemůže, a že jeho manželka, která
je s ním v rozvodovém sporu, z domu se vystěhovala a že není nikoho,
kdo by se o dům a o hospodářství staral. Prodej nemovitostí z volné
ruky schválil rekurs ní soud z důvodu, že za nemovitosti docílí se tržní
cena 44.000 Kč, že za nynějších poměrů docílilo by se ve veřejné dražbě
pravděpodobně méně, a že rozhodným jest jen zájem (prospěch) opatrovanoe, před kterým prý musí ustoupiti nároky manželky opatrovance
. a jeho dítěte. Jak z odůvodnění toho vídno, kladly i okresní soud i vrchní
soud jako rekursní soud hlavní důraz na »nutnost« prodeje, ježto tu není
nikoho, kdo by se o dům a o hospodářství staral a zejména zapravil náklad na provedení nezbytných oprav sešlého domu. Dovolací soud shledal, že řízení netrpí síce zmatečností (§ 41 zák. Č. 100/1931 sb. z. a n.),
ale že před rozhodnutím nižších soudií nebyly všechny okolnosti diíležité pro rozhodnutí soudu, zda prodej nemovitostí soudního chráněnce
je nutný, dostatečně vyšetřeny (§ 23). Před vydáním usnesení okresního soudu nebyla manželka opatrovance o navr.hovaném prodeji nemovítostí vůbec slyšena, ač pří tak diíležitém a pochybném připadu se
odporučovalo slyšeti před schválením návrhu opatrovníkova í manželku
jako účastnici, po případě i nejbližší příbuzné o tom, zda a jakým způ
sobem by bylo lze nemovitost udržeti pro rodinu (§ 185 druhý odstavec nesp. říz.). Stalo se tak teprve po vydání usnesení okresního soudu
k příkazu krajského soudu, takže tu již není zmatečnosti podle § 41 (2)
g) zák. čís. 100/1931 sb. z. a n.; při výslechu udala manželka, že
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kursU nové skut~č~ostl ah~~nutí ;~udU první stolice a nelze se zp,ravl~la
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v o dOUV odem pro nové řízení a nove roz o nu I,
řádání dotč~ných pomer~c d Výjimku jest však připustiti, td~-l~ o o~
ať již na navrh dnebl~š~nr~aáš~;tou zákona (§ 21 obč. zák.), mem-h ~o~e
chranu osob po zv
vniká ochybnost o vhodnosh a uče
skutečnosti prá~~í stfv tti~ě~~ :~e dos~d moci práva nenabylo, a jde-li
nosti opatření, j~Z by ~ u
hÍo býti již nahrazeno jiným, jak jest tomu
o opatření, ktere pak" y ~:m? svoleni ke zcizení chráněncových nemoprávě v souzeném 'pnp~
udu v J. jako. soudu prvé stolice b~l~
vitostí. Rozhodnut~ kran3~ °N~jvyššímu soudu vzešly pří přezkoumam
vydáno dne 7. du na
"
. d. ávažné pochybnosti o vhodnapadenéhous~~sení rek~rs~lho rSo~~ ~a~dil podle § 43 (1) a § 46 (3)
nosti a účelnosti jeho opatrem ~)" 'etření hledě k zásadě svrchu vyzák. čís. 100/1931 S? Zt' a n., aosb'sas 'zeny' ~ v dovolacím rekursu. Tímto
, ' a hl ed'e proto" I k vrzemm
lazene
'
' l' František a Anna K-OVl. obnovl'1'I
ze
šetře!,ím ?ylo pr,okazano!16 d~~n:el ~33, že na hospodářství opat~ova?
manzelske spoluzlh dne : , v František K mimo to je zamestnan
cově pracují oba dva man z e1e, 2z~hodinu' a že úroky z knihovních
. ~ z~ za lacen do konce roku 1933.
jako dělník u hrnčíře za Pl at
dluhu váznoucích na nemovitosti
t r~deje ~váděný "že manželka
Důvod rekur~ním ~oud~m pro n~:;:éni s oru se od něho odstěhovala
opatrovance JSOUCI s 111m ~ rozv domek Pa hospodářství staral«, tedy
a že tu není níkoho, ,kd? Y ~e dO, I 'ištěno že dům č. p. 18 je ovšem
odpadl. Kon,aný,!, šetre~,m by o . av\Zj v žadovaly nákladů asi 17.090
sešlý a potrebuje nutne, opra~i jezl y vY-jest ochoten provésti vse,
Kč, ž~ bratr "':nn~ K-ove --:- ams a:e'~éna když bude zajištěn nárok
čeho je zapotrebl k oprave bb~~Os;ma jnebo se svými dětmi spoluvlastjeho sestry a tato se ~tane" u
v u nutkavého důvodu, aby nemoniCÍ nemovitostí. Ne11l tudlz to~o cas
k 'est v zájmu jeho i jeho rovitost opatrovancova byla kPrto~~~a"o~~~~aobjživu byla jí zachována.
diny, aby nemovitost pos YUjlCI I
V'

;,r'

tO

čís.
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Úroda

vVeni

~osud, neoddě~~ná jeS\~f.uCpv~~enj.::o~~~~ii ;r~ac~f~~:riím,

za vnucene spravy nemuze se s a

t

•

- '

-

k

jež jest přípustné jen veřejnou dražbou, nikohv z volne ru y.
(RozlÍ. ze dne 12. ledna 1934, RII 046/33.)

2'
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čís.

1317321

Ex ,e k u ~ ~ í s o u d za:nítl návrh vymáhající věřitelky, by byl ve
vnucene sprave nemovItostI schvalen prodej chmele na stojato. R ek u r sní s o u d prodej schválí I pokud se týče vyslovil, že není vůbec
třeba soudního schválení (§ 109 ex. ř.) prodeje chmele.
N e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Chmel na stojato, tedy úro d a od nemovitosti dosud neoddělená
byl ~~dl: § .295 obč .. zák. ~ou~ástí usedlosti. Nemohlo Se proto jeh~
zpenelenl statI prodejem, nybrz propachtováním. To však bylo podle
dru~éh?, ?dstavce §. 111 ex. oř. přípustné jen veřejnou dražbou nejvíce
podavaj1clmu, mkohv z volne ruky, a nemohl ani exekuční soud dáti
svolení k takovému zpeněžení z volné ruky. Bylo již z toho důvodu usnesení, kterým první soud zamítl návrh vymáhající věřitelky, kteri! k němu
byla by oprávněna (odpověď ministerstva spravedlnosti k § 111 bod 2
ex. ř.) správným.
čis.

13173.

Pojišfovaci smlouva.
..~?kud přihláška pojistni~~ již přihlaŠUje ve smyslu všeobecných
pOjlsfovacich podmínek k pOjlstení nový. sflostroj nabytý ve stanovené
době p.o tom, co přestal býti vlastníkem sllostroje, na nějž se 'pojištěni
vztahUje, jest návrhem na uzavřeni nové pojišťovaci smlouvy nikoliv
jen návrhem na pokračováni a na přeneseni původní smlouvy ~a nový
silostroj.
(Rozh. ze dne 12. ledna 1934, Rv I 1393/32.)

Ž~l,ovaný. pojistil u žalující .pojišťovny automobil Chevrolet proti
havarn. V breznu 1930 prodal zalovaný tento vůz a dne 2. zHí 1930
koupil vůz Opel, jejž přihlásil k pojištění u žalující pojišťovny. Premii
splatnou dne 11. září 1930 zažalovala pojišt'ovna proti žalovanému dn~
14. bi-ezna 1931. Oba nižší soudy tuto žalobu zamítly odvolací
s o u d z, těchto d ův o d ů: Žalobkyně uplatňuje odvolací d~vod nesprávného ,pravnľho po~ouzenľ věci, provádějľc ho v ten smysl, že rozsudek
prvmho .soudu.. pry neprávem měl za to, že při změně držby pojištěného
~utomobl!u p.o]1sťovacl sm~?u.va z~niká a že později ujednanolj s)1ilouvu
jest pokladati za novo~ pOjlstovaCI smlouvu, bkže pojišťovaCí premie za
tuto novou smlouvu jest první premU, již jest soudně uplatňovati ve
tříměsíční lhůtě § 7 bod 3 pojišť. podmínek, jinak by se mělo za to že
bllo, up.u~těno od smlouvy. !"oně,:adž žaloba byla podána až po třÚně
slcm l~u:e. od~,d?e splatnostt, z,amkl nárok žalobkyně na placení premie.
Odvolam zalujlcl strany napada tento závěr napadeného rozsudku a doli~uj:, .že nová s.ml~u~a není prr novou smlouvou v technickém smyslu,
nybrz len pokracovamm ve stare smlouvě, že tudíž není třeba zažalovati

. .. do tří měsíců po splatnosti a že žaloba byla podána včas. Není
,., 1930 a ze
'" t u j. d e je~
.
pl
. na,sta Ia d ne, II . za;l.
s emu
orné, že platnost premle
o
'~klad §§ 8 a 7 všeob. smluvmch podmmek, jez JSou podkladem pomeru
'y . stranami. § 8 zni ve výpisu: 1. každou změnu ve vlastnIctví po1:1Š~~~éhO silostroje jest,pojis~iteli neprodlen~ oz.~ámiti. ~měn~u vla~t
~ictví zaniká pojišť?vacl pomer. 2; N~bu~e~lt.poj1stmk mlsto "sllostro]e:
na nějž se pojištěm vztahUje, d? s~s!t mes~cu P?tom, kdy ~rest~l byt!
'eho vlastníkem, jiného Sllostrole, jest povmen Ihned, JakmIle SI novy
~ilostroj opatřil, přihl~siti Jej d?por~č~nÝn; dopisem,. P~jis:itel, jest povinen oznámiti popstmkovl do ctrnactI dnu po obdrzem pnhlasky, zda
pojištění tohoto silostroje přijímá, či zamítá; při přijetí jsou směrodatné
zás~dy dřívější smlouvy. Opomene-li pojistitel oznámiti pojistníkovi do
čtrnácti dnů po obdržení přihlášky nového silostroj e, zda pojištění při
jímá či zamitá, má se za to, že je přijímá. 3. Nenabude-li pojistník
v še'stiměsíční lhůtě jiného silostroje, pomíjí pojištění, aniž Se premie
za běžné pojistné období vrátí. Z těchto smluvních podmínek první soud
právem soudil, Že při změně držby zaniká nejen pojišťovací poměr, nýbrž
i pojišťovací smlou,:a. Poji~ťovací.poměr, a poj!šťo~aci, sml?uva jsou
sice dva odlišné pOlmy, avsak pOjlsťovacl pomer zavlsl na jsoucnoslt
pojišťovací smlouvy a s druhé strany, je-li umluveno, že zaniká pojišťovací poměr, jest míti i za to, Že jest míti i pojišťovací smlouvu ~a
zrušenou. Jiný výklad nelze dáti ustanovení § 8 odst. (I). Že tento vyklad jest správný, vyplývá z § 8 odst. (2), podle něhož pojistitel má na
vůli, zda pojištění přijímá, či zamítá. Mělo-li by se za to, že stará pojišťovací smlouva beze všeho pozůstává po právu, nesměl by si pojistitel
vyhraditi právo zamítnutí, poněvadž podle staré pojišťovací smlouvy
obě smluvní strany za trvání smlouvy, to jest až do 1. září 1938 byly
by jí vázány. Tomu ani nebránľ ustanovenľ § 8 odst. (3), jelikož lze je
vykládati jen tak, Že pojistník nemá nárok na vrácení zaplacené premle
za běžné pojistné období. Napadený rozsudek právem uznal pojišťovací
smlouvu uzavřenou po změněné držbě proti následkům havarie podle
pojišťovacích podmínek za novou smlouvu, takže premie podle ní zapravilelná, jež byla splatná dne 11. září 1930, byla prvnľ premiľ. Tuto
první premii bylo podle § 7 bod 3 odst. 2 pojišťovacích podmínek do
tří měsíců u soudu uplatňovati, jinak má se za to, Že bylo upuštěno od
smlouvy. Žaloba byla II soudu pndána teprve dne 14. března 1931, tří
měsíčni lhůta od platnosti již dávnO' vypršela, takže podle smlouvy jest
míti za to, Že pojistitel od smlouvy upustil a žalobní žádost o zaplacení
premie nebyla oprávněna.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Jde o to, zdali podle ustanovení § 8 všeobecných pojišťovacích podmínek jest přihláška pojistnľka k pojištěnľ nového silostroje nabytého do šesti měsíců po tom, co přestal býti vlastníkem silostroje,
na nějž se pojištění vztahuje, návrhem na uzavření n o v é pojišťo
vací smlouvy, či jen návrhem na p o k rač o v á n ľ a na přenesení
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původní smlouvy

na nový silostroj. Odvolací soud má za to že
j~e o s~louvu ~?VOu, ,a dospěl ~ tomu závěru úvahou, že ač'§ 8
~~eobec~ych pO)1sfova,clch podmlil~k, rozlišuje mezi zánikem poJlsť?v~C~ho pomeru zmenou ve vlastmctvl (odstavec 1) a mezi zánikem
pOjlste~l.< odst~vec 2 a 3), což jsou dva různé pojmy, přece jest zánikem p.Ojlsťova,clho poměru rozuměti zánik pojištění, ano jest pojišťovně
~yhraz~n.o pravo, rozhodnouti, zda pojištění nového silostroje přijímá
CI zamlta. Dovolatelka napadá tento výklad poukazem k tomu že má
i v jiných případeoh právo rozhodovati o tom, zda platná POjišťovací
sml?~va ;ná zůstati i nadále v platnosti čili nic, jakž jest tomu zejména
v pnpade § 9, odstavec 3 všeobecných pojišťovacích podmínek kde
může vypověděti smlouvu, nastalo-li zvýšení nebezpeči a v případě
§ ~l o~st..~ís. 2 pod;nínek, kd~ lze vypověděti smlouvu p'o dostavení se
pOjlstne. pnho.~y. Nez srovnám to pokulhává, neboť v těchto případech
rozhoduje .pop~ťo.vna o tom, zda má smlouva jinak platná zůstati nadále
:.p'latno~lt, ČI!1 mc, ~d.e~t~ v př!padě! o který jde, rozhoduje o tom, zda
pnj~e čl.zaml!ne pO]lst;m n~~eho sdostroje, tedy nabídku na pojištění
no~e?c:,predmetu, V onech pnpadech smlouvu buď vypovídá nebo nec?a~a jl nedotčen?u, v tomto případě přijímá neb zamítá návrh. A, mím-I! d.~vola,tel~a, ze nabytí nového silostroje jest vlastně změnou v nebe:pecl: ~a. sIce pravdu, avšak nemusí to vždy býti zvýšením nebezpecI, nybrz I opak. Neplyne proto z § 9 čís. 3 pojišťovacích podmínek
ze změ,na ve vl,astnictví silostmje jest případem obdobným změně ne~
bezpe~.', ~e~ledlc am k ton:u, ž': změ.na neI;ezpečí (změna v risiku) má
zcela pne ~redpoklady, .n~z 3'mena sllostro1e, a že v připadě § 91 čís. 3
podmmek jest zcela zrejme vysloveno, že nejde o novou pojišťovací
sml?~vu, .ano jest pojišťovně vyhraženo jen právo k výpovědi, To však
nem psne.~yslov.eno v § 8 podmínek, zejména, přihlédne-li se k obratu
0c:.s!,:v~e ClS. 2, ze pro, přijetí přihlášky jsou směrodatné zásady d ř iv,e j s, I ~ml~~vJ.~,Mluvl se tu, te,dy o »d ř í věj š í smlouvě« a nepraví
s~ a~I" ze dnvej.,"1 smlouva zustavá s příslušnými změnami v platnosti
nybrz Jen o smerodatnosti zásad dřívější smlouvy. Z toho patrno ž~
doslov ~ 8 podmínek ,~.e~í ~ak jasný, by podle § 914 obč. zák., a čl. '278
,,?ch, zak. stačIl ke z]lstem pravé vule stran a aby s vyloučenim veškerych poc~ybností, byl~.l~e souditi, že strany neměly na mysli smlouvu
~IO,VO~. Vse.obec~e POJ1~tovací podmínky jsou součástí smlouvy a musí
zej,mena 'pn, sve, ro~sahl~slt a spletitosti míti tak jasný doslov, aby
nejen pravmk, nybrz 1 latk mohl vystihnouti jejich smysl, neboť před
pokladem s;nluv vubec jest proi,ev sou,hl~sné vůle ohou stran (§§ 861,
859,ohč. zak.), a. mu~.' proto jednothva smluvni ustanoveni miti tak
psn.r. do~lov, aby I pOJIstník nemohl míti důvodné pochybnosti o jejich
~.~~yslene;n smy~lu. ~oněvadž pojišťovací podmínky pocházejí od poJl,st?VnJ:, jest nejasny doslov § 8 pojišťovacích podmínek, pokud se
tyka otazky, zda .l?e o novou smlouvu, vykládatí podle § 915 obč. zák,
v ~.:p:o~p~ch popsťovny a nelze proto dojíti k bezpečnému závěru, že
popstem ~Ilostro!e »Opel« jest pokračováním v pllvodní smlouvě a že
z~zalovana premle 2.645 Kč z dodatku k pojístce čís. 555.858 jest premi'
naslednou.
I

čís.
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Zrušil-Ii rekursní soud rozvrhové usnesení prvého soudu, nevyhradiv pravomoc, a přikázal mu, by po výslechu účastníků vydal nové rozvrhové usnesení, jest dovolací rekurs proti zrušovacímu usnesení rekursního soudu nepřípustný.
Usnesení, jímž se dodatečně rozděluje, co bylo knihovnímu věřiteli
omylem přikázáno a jím vráceno, není usnesením nesporného řízení.
(Rozh. ze dne 12. ledna 1934, R II 534/33.)
Rozvrhuje nejvyšší podání za exekučně prodanou nemOVItost, při_
kázal soud prvé stolice kníhovní věřitelce, spořitelně v K, na úrocích
více, než jí příslušelo. Spořitelna v K, ponechavši přeplatek u sebe, navrhla, by byl stanoven dodatečný rozvrhový rok. Při tomto roku vznesl
zástupce ŽIvnostenské záložny v K odpor protí tomu, aby byly rozvrhované peníze přikázány Dr. K-oví, S o udp r v é s t o I i c e odkázal živnostenskou záložnu v K s jejím odporem na pořad práva, R ek u r .s n í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil prvému soudu, by
dále jednal a nové rozvrhové usnesení vydal.
N e j vy Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs Dr. K-a.

o uvody;
Rekursní soud vyhověl rekursu knihovní věřitelky Živnostenské záložny, zrušil napadené usnesení, nevyhradiv mu pravomoc, a přikázal
prvému soudu, by dále jednal a nové rozvrhové usnesení vydal. Vyří
zení rekursu Dr. K-a proti témuž usnesení poukázal rekursní soud na
ono rozhodnutí. V důvodech uvedl, že na prvém soudě jest, aby při
novém rozvrhovém roku o pořadí obou rekurentů rozhodl, aby přesně
zjistil, kolik čínila pohledávka Dr. K-a a kolik má obdržeti, a by vě
řitele, který vznese odpor proti přikázání sporné částky jednotlivému
věřiteli odkázal na pořad práva. Dovolaci rekurs jest nepřípustným
podle § 527 druhý odstavec c. ř. s., jenž vzhledem k § 78 ex. ř. platí í pro
exekuční řízení (rozhodnutí čís. 720 sb, n. s. a čis. 197 repertorium nálezů bývalého vídeňského nejvyššího soudu), an rekursní soud nařídil
výslech účastníků, což nahrazuje výslech stran (srovnej rozhodnutí
čís. 11.718 sh. n. s.), a neustanovil, že má výkon příkazu první stolíci
býti předsevzat teprve, až nabude právní moci. Totéž platí přes doslov
§ 239 poslední odstavec ex. ř. pro usnesení, jímž rekursní soud zrušíl
rozvrhové usnesení, neboť toto ustanovení má na mysli jen rozhodnutí
rekursního soudu, jímž bylo rozhodnuto o rozdělení nejvyššího podání,
ať již. potvrdilo nebo změnilo rozvrhové usnesení prvého soudu, ano jen
takové usnesení má tak značnou důležitost, hy bylo přezkoumáno
i k mimořádnému dovolacímu rekursu, kdežto zrušení rozvrhového usnesení za účelem pokračování v rozvrhovém řízení a vydání nového rozvrhu nemůže účastníkům přivodití újmu, poněvadž jejich oprávnění
k podání opravných prostředků proti nově vydanému rozvrhovému usne-
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sení

zůstává nedotčeno.

Jest proto nerozhodným, zda usnesení, jímž se
dodatečně rozděluje knihovním věřitelem vrácená část přikázaného peníze, jest usnesením rozvrhovým, či usnesením jinakým. O usnesení
nesporného řízení nejde, nehledíc ani k tomu, že bylo vydáno v exekučním řízení, ana spořitelna města K. neuložila část vlastním jejím
omylem jí přikázanou podle § 1425 obč. zák. k soudu, nýbrž ponechala
jí za účelem nového rozdělení nadále u sebe podle původního příkazu
exekučního soudu, a nelze použíti § 46 odstavec (1) zákona čís. 100/
1931 sb. z. a n.
čis.
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r latí to přece jen o takových, jež nejpozději až do rozhodnutí
nos 1: ?t I'ce vznikly a J'ež kdyby byly uplatňovany, mohly by miti vliv
I
'.~,
~'I
d ~ .
"t'
Prvm s o ozhodnutí,
pozděJslch skutecnosl! ze pnpa ne Jen pOUZ.I I
t
t
na o do t r tnění nové podobne...
~ k vyssl
". s toI'Ice nemo h ou k nl111
za d oS t'I, avsa
.
S
k ~?61~ d ~uti při své pře z k u m n é činnosti. Z téhož důvodu _nesejde
rr~, e n tom že rekurent byl přeložen od okresního soudu v S. \{ okrest~ e na udU'v H čímž se důsledkem menšího činovného jeho roční
Vo

mmu so

""

příjmy snížily o 456 Kc.
čís.

131.76.

Zákon ze dne 19. června 1931, čis. 100 sb. z. a n., o základních ustanoveních soudniho řízeni nesporného.
V nesporném řizeni mohou býti v rekursech uvedeny jen takové nové
skutečnosti, jež vznikly nejpozději až do rozhodnuti první stolice, a jež,
kdyby byly uplatňovány, mohly by miti vliv na toto rozhodnuti.
Pozdějšlch skutečnosti lze po připadě jen použíti k opodstatnění
nové podobné žádosti, avšak vyšší stolice nemohou k nim přihlédnouti
při své pře z k u m n é činnosti.

Je-li právoplatně zjištěn ručební závazek veřejné obchodní společ
nosti v likvidaci z právního jednáni Iikvida!orů, nel~e ~~oum.at! ~e ~sporu
00 žalobě společníka podle § 36 ex. ř., zda slo o pr~vm jednam, Jez uzavřeli likvidatoři v mezích své zákonné působnosti.
.
.'
Námitka nesprávného doručení žaloby ve ~po.ru proh sp~l~ecnost~
v likvidaci a nedoručeni rozsudku i druhemu hkvldatoru nemuze býti
předmětem žaloby podle § 36 ex. ř.
.
Ustanoveni § 11 ex. ř. vztahuje se i na exekuční tituly vydané proh
veřejné obchodní společnosti v likvidaci.

(Rozh. ze dne 12. ledna 1934, R II 558/33.)

(Rozh. ze dne 12. ledna 1934, Rv II 781/32.)

s o udp r v é s t o I i c e vyhověl návrhu nemanželského otce, by
bylo sníženo výživné, jež se zavázal smírem platíti dítěti. Rek u r sní
s o u d návrh nemanželského otce zamítl.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

. K op?dst~tn.ění ~ádosti o sI!ížení výživného jest uplatňovati a prokazall taKo-"e sKutecnosl!, ktere teprve po soudmm rozhodnuÍ!, pokud
se týče po dohodě o výši alimentačních příspěvků nastaly a finanční
schopnost a hospodářskou mohoucnost povinného zeslabily. Právem
odkazuje tedy rekursní soud k tomu, že nelze přihlížeti k dluhům rekurentovým, které v době uzavření smíru (27. ledna 1933) již tu byly
a s nimiž nemanželský otec mohl a musil počítati. Sem náležejí všechny
dluhy v usnesení soudu první stolice podrobně uvedené, až na závazek
z ručení za Cecilii Sch-ovou, ježto se reku rent o platební povinnosti dověděl teprve dopísem Československé záložny v S. ze dne 23. srpna
1933. Neprávem snaží se rekurent dovoditi, že mělo býti přihlíženo
i k procesním a exekučním nákladům, jež povstaly tím, že jeho v době
uzavření smíru již existující dluhy věřiteli byly vymáhány, neboť útraty
jsou jen příslušenstvím pohledávky a dlužník musil si uvědomiti, že při
prodlení s placením takové útraty povstanou. Pokud reku rent uvádí na
přetřes též další dříve neuplatňované dluhy, jde vesměs o závazky,
které vznikly teprve po vydání usnesení soudu prvé stolice v této věci.
Ač v nesporném řízení v rekursech mohou býti uvedeny nové skuteč-

Na základě exekučního titulu proh veřejné obchodní společnosti
Antonín O. v likvidaci byla žalované povolena exekuce na jmění žalobce,
bývalého společníka veřejné obchodní společnosti Antonín O. žalobu
o nepřípustnost exekuce pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e zamí~l.
D ů vod y: Pokud jde o námitku, že nen~st.ala pro vykonatelnost n~
roku proti žalobci práv~í~ posloupnost m~~1 hrmou ~ v roz~u~k~u za dlu:uíka poznačenou a meZ!. zalobcem (§ 36 CIS. 1 ex. r.), uvadl zalobce, ze
firma v rozsudku jako dlužník poznačená v tomto d?slovu ~neexlstova:~
a vůbec neexistuje, tím méně jako veřejná obchodm spoleenost, na mz
by byl žalobce súčastněn jako osobně r~čící společI!ík,. ž~, f\ntonír; O.
ml. sám nebyl oprávněn bez souhlasu zal obce za hkvldujlCI spolecnost
vubec jednati, že likvidační společnost není veřejnou obchodní společ
ností podle čl. 133 obch. zák. Toto tvrzení žalobce jest nesprávné a neodpovidá stavu věci, poněvadž má soudce výpisem obchodního rejstříku
zjištěno že původně byla dne 30. ledna 1909 přihlášena jako firma
Antonín' O. která se ode dne 1. prosince 1925 přistoupenim Antonína
O-a ml. st~la veřejnou obchodní společností, a jmenováni byli. jako
společníci této firmy Antonin O. st. a Antonín O. ml. Zastupovatl spoc
lečnost byl oprávněn každý společník samostatně. Pod ~.atem 2.3. ~ed~a
1929 jest jako další zápis uveden: Společnost ~e ~rus~la a lIkVIdUje:
Firma 'jakožto likvidační má nyní dodatek »v hkvldacl«. Zastupoval!
oprávněni jsou oba likvidátoři jen souborně. Dnem I. srpna 1930 byla
firma vymazána. Z toho jest. zřej!ll~, .ž~ žalobc~~o~ tvrzení v t?'I!to
směru není správné a odporUje udam, jez bylo ucmeno v exekucmm
řízegí při výslechu dne 20. listopadu 1929, kde žalobce výslovně uznal,

--
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že až do ~;ušení sp,:lečnosti byl jejím veřejným společníkem. Nesprávné
jest I dalsl tvrzem, ze Antonín O. ml. sám nebyl oprávněn za likvidační
~I?oleč~ost samost?tně je,d!1a.ti, p0l!ěv~dž čl. 136 obch. zák. praví, že lik\Idatod zast~pujl, nemeh-h mc jmeho ustanoveno, kolektivně. Kromě
toho poukazuje se na ustanoveni čl. 138 obch. zák., podle něhož omezení
~,:zsahu obcho,dních jednání 1ikvidatorů nemá protí třetím osobám právní
ucmek. Dr~ha .n.á~itka ~alobce" že nenáležel k odsouzené společnosti
pko osobne ruCICI spolecmk a ze tedy neručil za nárok rozsudkem a
zápůjčkami v žalobě založený, jest rovněž nesprávné a odporuje obch,o~n!mu rej~třík,u. I;'odle ustanovení čl. 112 a 144 obell. zák. ručí spoJe~mcI za ~es~er: zavaz~y společnosti solidárně a s celým svým jmě
mm. ,Am trel!, na~lt~a zalobcova z důvodu osoby není nikterak odů
v~dnena, ponevadz zalobce za závazky ujednané za likvidace ručí
(cl. 144 a 112 obch. zák.). O d vol a c i s o u d napadený rozsudek
potvrdi!. Do ~ vod y: les.t sice přisvědčiti odvolateli, že likvidace společnostJ .muze nastoupltJ teprve, když společnost byla zrušena, jakž
~s.~an.oV~le čl. 133,obch. z.ák., avšak zrušením společnosti a zahájením
Jeli !I~vldace ne~em ~e ;;IC.. ~~ .dosava~~!~ pom~ru jednotlivých spoI~čn~ku ke spolecnos,h dnvejsl I k nynelsl spolecnosti v likvidaci na
nIchz přece, až na formální stránku jejich zrušení, se nic nezměnilo' na?pak č!. 144 obch. zák. výslovně stanoví, že »nehledě ke zrušení 'spoiečnostJ platí dále až do skončení likvidace ustanovení II. a Ill. oddílu
k~i~y 1. !it1!lu, obch. z~k., zejménac~.~o poměru společníků navzájem,
akoz l.prolI tr,:lIm osobam. To plyne liZ' z povahy věci. Likvidace spoJ
le~no,stJ j~st urcena k tomu, by vyřidila všechny dosud nevyřízené věci,
zelmena I za~azky: spo!~čnost,i I?roti, tř~tí,m osobám, k čemuž přirozeně
budou musetJ l!k~ldaton, nem-lI tu jmenl společnostJ a nechtějí-li sáh~outl ~ ,::~rovnam ne~o ke konkursu, obstarávati si prostředky peněžní,
liste vypujčkou, a nem pochybnostJ, že za takové dluhy učiněné k úhradě
z~vazků Iikvi?uj~d i b!v~lé v~řejné společnosti, ručí bývalí společníci,
mko!lv hkvldaton, .~t~n JSou Jen výkonnými orgány likvidující společ
no,s~ a doko~ce v ]1st!,m P?meru podrobeni usnesením společníků. Zodpovednost hkvldatoru ovsem není zodpovědnosti společnickou ale
lsou-li ?soby likvi~a!orů a společník~ totožné, kryje se jejich ;učenl
s .:u~e~1!1~ spo!~čmku, !! ,nelze seznalI, kdo by měl ručiti za dluhy, jež
U~1111 ,hkvldaton, spo!ecnIcl ku provedení likvidace, než oni sami jako
byvah ~ .ve smyslu cl. 144 obch. zák. až do skončení likvidace jsoucí
společ~lcl; Nebyl :proto ,spo; poso~z~n právně nesp;ávně, uznal-Ii prvý
soud, ze..zalob~e jako byval~ spolecnrk firmy Ant0111n O., nyní v likvidaCI, rucI za zavazky osobne, pokud byly veřejnou spoleenosti v likvidaCI buď ja~o. dř.ívějŠí závazky již pozůstávající uznány, nebo jako nové
k provedenI hkvldace kontrahovány. Zdali se tak v souzeném případě
sta!o, bude rozvedeno v dalších vývodech o další námitce odvolatele.
AnI, co d? § !}, e:<. ř. nelze př}svědčiti námitkám odvolatele, jenž v tomto
smer~ prehhzl, ze § I! ex: r. v obou odstavci ch upravuje možnost povolem ~xekuce, v.prvnIm, ze na podkladě rozsudku znějícího proti společn~stl lze. p,o~ohti exe~uci na jmění jednotlivého společníka, prokáže-li
se, ze byl leste společnIkem v době, kdy se o exekuci žádá, v druhém
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odstavci pak, že, má-li na J'~dkladě takovéh,: titulu bý!i po~olena, exekuce proti bývalén;u ~polec.mku ne~o hO zr~se~~ spol~cnO~lIt mU,sl povolujícímu usnesenI predchazelI vkys, e~ po~nnd~ ~ ne ? za~ ~p~u spo~
1 čnosti kteréhož ustanovení exe .1!C~l sou
,a a P~I '", v~s e u, l~
e. 'soudem ze spisu bylo zllsteno, prohlasI! nynelsl zalobce, ze
prv~m, že do zrušení společnosti byl jejim veřejným spOlečníkem,
uznarVj~tříkU obchodního zjištěno, i likvidatorem. Co do námitky odvolee že rozsudek, tvořicí exekučni titul, nebyl vydán správně, ježto
:d~ol~teli jako likv~datorovi n<:byla doručena ani žal?b~ ani obsilk~,
č podle rej střiku melI hkvldatofl zastupovalI kolektIvne, lest ho poukaa ati na ustanovení jednak čl. 138, jednak posledního odstavce čl. 144
~bch. zák. a pod.otknouti, že, ~těžuje-Ii si od~olatel z důvodu, že neby~o
dbáno kolektivnIho zastoupenI a ze proto zavazek a rozsudek pro nel
neplatí, ježto druhý likvidator ho o spor~ 1!.euvědomi~, jest t? věcí je~,o
poměru k druhému lIkvldatorovl, by prolI nemu uplatnoval nahradu pnpadné škody, nemůže však býti na újmu právům osob třetích.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

f:

Důvody:

I po právni stránce (§ 503

Č.

4 c.

ř.

s.) posoudil odvolací soud

věc

správně. Nezáleží na tom, zdali veřejná obchodní společnost v likvidaci
jest pokračováním původniho právního útvaru či útvarem novým, P?něvadž rozhodujícím jest jen, zda společník veřejné obchodní spolecnosti ručí celým svým jměním i za dluhy ze zápůjčky, která byla uzavřena za likvidace. Správně rozřešil odvolací soud tuto otázku kladně
v souhlasu s rozhodnutím čís. 11.385 sb. n. s., kde bylo vysloveno, že
z právních jednání, jež uzavřeli Iikvidatoři v mezích své zákonné působ
nosti, jsou společníci zavázáni právě tak, jako z právních jednání zákonných zástupců společnosti za jejího trvání, šlo-Ii o obchody, jež
směli likvidatoři nově ujednati. Zda šlo o zápůjčku k takovému účelu,

nelze zkoumatí ve sporu o žalobě podle § 36 ex. ř., poněvadž rozsudkem
pro zmeškání ze dne 27. června 1929 byl nárok žalované strany na vrácení zápůjčky proti společnosti v likvidaci pravoplatně uznán a tím i ručební závazek veřejných společníků zjištěn. žaloba podle § 36 ex. ř.
nesměřuje proti exístenci nároku a nelze jí uplatňovati nesprávnost rozsudku s hmotněprávního hledíska, nýbrž směřuje jen k tomu, by bylo
rozhodnuto, zda jest nárok zjíštěný na základě rozsudku dospělý a vykonatelný i proti žalobcí z důvodu, že jest společníkem veřeiné obchodní
společnosti, nyní V likvidaci. Podle § 36 čís. 1 ex. ř. jsou okolnostmi rozhodujicími pro dospělost a vykonatelnost míněny jen případy § 7 druhý
odstavec ex. ř., takže námitka nesprávného doručení žaloby ve sporu
proti společnosti v likvidaci a nedoručení rozsudku i druhému Iikvidatoru nemůže býti předmětem žaloby podle § .36 ex. ř. (srovnej rozhodnutí čís. 3162 a 6725 sb. n. s.). qkolnosti vytč~né v v § 7 druhý odl->
stavec ex. ř. žalobce vůbec neuvedl, namítnuv jen nesprávné doručení
žaloby a rozsudku a překročení mezí působnosti likvidatora Antonína
O-a mladšího. Ustanovení druhé věty § 36 čís. 1 ex. ř. o nedostatku
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osvědčení o právní posloupnosti povinného (§ 9 ex. ř.) nepřicházi vůbec
v úvahu, poněvadž stačí, že povinný (žalobce) byl společníkem veřejné
obchodní společnosti. Třetí námitka § 36 čís. 2 prvá věta ex. ř., že nebyl
společnikem, byla opačným zjištěním vyvrácena. A čtvrtou námitku
§ 36 čís. 2 druhá věta ex. ř., jež by mu plynula proti vymáhající věři
telce z její osoby, vůbec ani neprovedl, neboť netvrdil, že jeho ručební
závazek právě proti vymáhající věřitelce zanikl (vzdáním se, zaúčtová

ním, smírem a pod.). Zbývá jen výtka, že se § II ex. ř. nevztahuje na
tituly vydané proti společnosti v likvidaci, poněvadž tento pří
pad prý tam výslovně není řešen. Než při tom dovolatel přehlíží,
že podle druhého odstavce § 11 ex. ř. lze na základě exekučního
titulu proti veřejné společnosti vésti exekuci proti veřejnému společníků i po zrušení společnosti (čl. 123 až 128 obeh. zák.), když
byl povinný napřed vyslechnut o otázce ručenÍ. Již z toho patrno,
že zákon kladl ph tom důraz jen na otázku ručení a podle motivů
(str. 154) jste účelem § 11 ex. ř. zameziti zejména promlčení pohledávek
proti společníkům po zrušení společnosti, poněvadž počíná promlčecí
doba pohledávek dospívajících po zápisu zrušení společnosti do obchodního rejstříku podle čl. 146 třetí odstavec obch. zák., hned dospělostí.
Z toho patrno, že zákonodárce nemínil činiti rozdíl mezi pohledávkami
vzniklými proti společnosti za jejího trvání a mezi pohledávkami vzniklými po jejím zrušení za likvidace a že právě tyto pohledávky chtěl
vyloučiti, nýbrž naopak chtěl zajistiti veškerým pohledávkám proti společnosti, za které veřejní společníci ručí, co nejrychlejši vykonatelnost.
exekuční

čís.

13177.

Pravomocí usnesení o zabavení pohledávky není zabráněno třetím
osobám na exekučním řízení nezúčastněným, aby nepopřely hmotně
právní platnost exekučního zástavního práva. Takovou třetl osobou jest
i správce konkursní podstaty dlužníkovy, pokud hájí zájmy konkursních
věřitelů.

Po pravoplatnosti povolené exekuce zabavením pohledávky nenl
dlužník ani správce jeho konkursní podstaty oprávněn k uplatnění námitek z dvorního dekretu ze dne 21. srpna 1838 čís. 291 sb. z. s.
Pokud pravoplatným povolením exekuce zabavením a přikázáním
k vybrání pohledávek, které povinnému lékárníkovi příslušely za dodané
léky a léčivo protí léčebnému fondu veřejných zaměstnanců a proti
Okresní nemocenské pojišťovně, vzniklo hmotněprávně platné zástavní
právo vymáhajícího věřitele na těchto pohledávkách dlužníka.
(Rozh. ze dne 13. ledna 1934, Rv I 147/32.)
žalobkyni byla k vydobytí peněžité pohledávky pravoplatně povolena exekuce zabavením a přikázáním k vybrání pohledávek, příslušejí
cích dlužníku, lékárníku, z dodání léků a léčiv za Léčebným fondem veřejných zaměstnanců, a proti Okresní ne mocenské pojíšťovně v Š.
Správce konkursní podstaty dlužníkovy popřel platnost exekučního zá-

,
.
žalobkyně načež byla žalobkyně poukázána na pořad
"ta.vmho pr~va o niž tu jde domáhala se žalobkyně na žalovaném
pra~a .. tal\~rU;ní podstaty dl~žnikovy uznání oddělných práv žalobkyně
spravcI O? k' ch dlužníka za Léčebným fondem a za Okresní nemocenna pohledav a
,
, . P
.
d Pr vé
.. 'ť vnou zabavených pro zaloVKym. r ce snl s u
"kou p.O]!s ~ lob~ zamítl. O d vol a c í s o u d uznal podle žaloby. ,
s t o II C~ z~ š í s o u d zrušil rozsudky obou nižšich soudů a vrátil vec
Nd e j ve~ stolice by dále jednal a znovu rozhodl.
sou u pr
,

°

°

Důvody:

P dle zjištění nižších soudů byla žalobkyni k vydobytí 963 Kč po~
I n~ exekuce zabavením a přikázáním k vybrání pohledávek, ktere
vO ~ . u. Ph Mg Antonínu H-ovi příslušely z dodání léků a léčiv proh
povmnem
.
.
,
t· Ok
'
censké
Léčebnému fondu veřejných zaměstna11l;u a pro I
resm nemo
.. '(' vně š. Příslušná usnesení okresmho soudu v D. ze dne 22. srpna
~g~~ ~ okresního soudu v š. ze dne 3. února: 930 naby!a mOCI prava.
Pravomocí těchto usnesení nebylo však za.bra.ne~o tretIm osoba~ ,na
exekučním řízení ne zúčastněným, by hn;otneprav~l ~Iatn?st exekucmh~
zástavního práva popřely. Takovou třetI osobou j,e I sF;.avc,e konkurSllI
odstaty dlužníkovy, pokud hájí zájmy ko~kursm~h. v;ntelu. ~en s~u:
fečně popřel platnost exekučního zás!avmho p;ava zalobky~e, nacez
byla žalobkyně pravoplatným usnesemm okr~sn!ho soudu v. s. ze dne
1. října 1930 s nárokem na oddělené USP?,kOje?I ze ~abave~Y?i1 poh!edávek odkázána na pořad práva a byla, JI .udelen_~)e?nOmeSlčm ,I?uta
k podání žaloby proti konkursnímu spravcl. NynejSI zalo?a S.1oUZI t.omuto účelu. Zásadní otázkou, o její.ž řešení ,v ,to;nto spor~ jde, jest ,eXIStence pohledávek úpadcových protI poddluzmkum v dobe za~aVe?l, ne~
boť pohledávky mohly býti exekučně za~a.veny a e~eku~llI zastavn!
právo žalobkyně mohlo na nich vzniknouh jen tehdy, jestltze !U '! do~~
zabavení skutečně byly. Nebylo-li tu v době, kdy byl~ platebm ~apoved
poddlužníkům doručena (§ 294 druhý odstav;c ex; r.)" pohl<;davek" na
něž byla exekuce vedena, chyb~l-li tedy ~r.edmet zast~vmho, pra~a
(§ 447, 448 obč. zák.), nemohl zalobc~ nabytI soudc?vskeho pr~va z~
stavního (§ 294 třetí odstavec ex. ř.), 1 k~yz ~snesem o z~baven! a pnkázání pohledávek k vybrání nabylo mocI prava. Ta~o ot.azka. vsak nebyla v dosavadním řízení správně řeše?a :- dos!atečne objas?ena. Žalovaný uplatňuje v tomto směru dovolacI duvod c..4 § 503.c. r. ~. v podstatě výtkou že v době provedené exekuce platnapohledavka upadcova.
proti poddluŽníkům (Léčebnému fondu veřejných zaměstna~ců a OkresnI
nemocenské pojišťovně v š.), vůbec neexIstovala. Odv,olacI ~oud ~esou
hlasi! s názorem soudu prvé stolice, pokud tento po~~~uje Lečebny fond
veřejných zaměstnanců a Okresní nemocenskou pOjlslovnu v š ..,za vee
řejné pokladny ve smyslu dvorního dekretu z 21., srpna, 1838 c~s. ,291
sb. z. s. a čl. IX č. 5 uvoz. zák. k, ex. ř. Tut? o,taz~u vsak n,e,:I ~reba
v tomto sporu řešiti, neboť nehl edIc k tomu, jaky vyznam zmmeny de~
kret vůbec dosud má (srov. rozhod. č. ?832 ~92~1 sb. n; ,s.), nema
v tomto sporu význam již proto, že tu neJde o nzem exekucnI. I kdyby
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šlo o pohledávky proti státu nebo proti fondu pod vereJnou správou
(§ 295 ex. ř.), byla exekuce již pravoplatně povolena, pod d I u žní c i
se dvorniho dekretu v exekučním řízení nedovolávali, ani zrušení exekuce podle § 39 čís. 2 ex. ř. nenavrhlí a dlužník a správce jeho konkursní podstaty nejsou k uplatnění námitek z dvorniho dekretu po pravoplatnosti povolené exekuce oprávněni (srov. také rozh. čÍs. 1078,
4467,5738 sb. n. s.). Pokud jde o otázku jsoucnosti zabavených pohle- "
dávek, jest uvésti toto: Nejvyšší soud dovodil ve svých rozhodnutích
čís. 8303 a 12170, že v případech, kde jde o zaplacení léčiv dodanÝ'ch
členům Léčebného fondu veřejných zaměstnanců neb Okresní nemocenské pojišťovny na účet těchto institucí, jde o dvojí poukaz. Poukazující
Léčebný fond a Okresni nemocenská pojišťovna dává prostřednictvím
svého lékaře poukaz lékárníkovi, by vydal léky na její účet jejímu členu,
jenž poukázku přinese, a zároveň poukazuje příjemce poukazu (svého
člena), by si vyzvedl na poukázku léky v lékárně na její účet. Tím, že
lékárnik vydal léky členu Léčebného fondU' neb Okresni nemocenské pojišťovny, přijal a splnil poukaz daný mu fondem (pojišťovnDu) a může
žádati náhradu toho, co na základě poukazu plnil, od poukazujícího
fondu (pojišťovny), na jehož (jejíž) účet bylo plněno (§§ 1403, 1014
obč. zák.). žalobkyně by tedy musela v souzeném případě tvrditi a prokázati, že úpadce Ph. Mg. Antonín H. splnil vydánim léků poukazy dané
mu Léčebným fondem veřejných zaměstnanců a Okresní nemocenskou
pojišťovnou v Š. prostřednictvím jejích lékařů, a to do doby zabavení
pohledávek a že důsledkem toho mu vzešel nárok na náhradu proti poukazující instituci. Při tom nezáleží na lom, že podle zvláštních před
pisů mají orgány Léčebného fondu a Okresní nemocenské pojišťovny
prováděti zúčtování s lékárníky čtvrtletně pozadu, nebDť předmětem
zabavení a exekučního práva zástavního mohou býti též pohledávky
dosud nesplatné a dokonce podmíněné (srov. rozhod. Č. 4090 sb.n. s.).
Odvolací soud, vycházeje z odchylného právního stanoviska, nevěnoval
pozornost prohlášení žalobkyně, že jí není známo a že nemůže tvrditi,
z d a a k t e r é I é k Y a z a j a k é č á s t k Y byly exekutem dodány
členům Léčebného fondu a Okresní nemocenské pojišťovny v době doručení zápovědi poddlužníkům. To právem dovolání zdůrazňuje, ale není
v právu s dalšími vývody, pokud z tohoto prohlášení žalobkyně dovozuje, že žalobkyně ve sporu nepřednesla a netvrdila skutečnosti odůvod
ňující žalobní nárok. Zmíněné prohlášení n e n í totiž do té míry jasné
a určité, by na jeho podkladě mohlo býti spolehlívě rozhodnuto o žalobním nároku, neboť. žalobkyně uvedla jen, že jí nejsou zmíněné skutečnosti známy a jak i z její dovolací odpovědi je patrno - měla tu
na mysli spíše jen výši zabavených pohledávek, ale nechtěla patrně říci,
že lékárník vůbec léky na účet řečených institucí nedodal. Vycházela při
tom z mylného názoru, že jí není třeba dokazovati jsoucnost pohledávky,
když již získala pravoplatným usnesením exekuční právo zástavní na
pohledávce. Bylo proto napadený rozsudek zrušiti a, poněvadž zmíně~
!lOU vadou, bránící správnému rozhodnutí sporu trpí též rozsudek prvé
stolice, bylo zrušiti i tento a vrátiti věc soudu prvé stolíce,by dále jednal a znovu rozhodl. Na procesním soudu nyní bude, aby ve smyslu
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žaloba podle § 35 ex. ř.
Dlužnik může za sporu uplatniti i skutečnosti, zrušujicí nárok které
se vyskytly po podání žaloby.
. '
Oposiční žaloba může býti podána i za (lzení manifestačního, to i
tehdy, zanikl-Ii vymáhaný nárok jen z části, a lze se tu domáhati výroku, by ex e k u c e (nikoliv jen uložení vyjevovací přísahy) byla prohlášena za nepřípustnou.
'.
(Rozh. ze dne 13. ledna 1934, Rv II 479/32.)
Žalobou, zadanou na soudě dne 12. května 1931, domáhal se dlužník
na vymáhajícím věřiteli, by exekuce byla prohlášena nepřípustnou, ježto
mu žalovaný povolil splátky. Po podání žaloby žalobce dluh zaplatil a
navrhl za řízení v prvé stolici, by exekuce byla prohlášena za nepřípu-st
.nou z důvodu zaplacení pohledávky. Pro c e sní s o udp r v é s t ol i c e žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d uznal podle žaloby.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Podle § 35 ex. ř. mohou býti vzneseny proti nároku, k jehož vydobytí byla exekuce povolena, za exekučního řízení jen takové námitky,
které se opírají o skutečnosti nárok zrušující nebo stavící a které nastaly
po vzniku exekučního titulu. Všecky námitky, které mohl dlužník uplatniti v čase podání žaloby, jest uplatniti současně, jinak jsou vyloučeny.
Z tohoto doslovu prvého a třetího odstavce § 35 ex. ř. vyplývá, že v žalobě musí býti soustředěny všecky námitky, o kterých dlužník v době
podání žaloby věděl a jež v ten čas uplatniti mohl. Neplyne však z těch
to zákonných ustanovení, že by dlužnik nemohl ve sporu uplatniti i skutečnosti nárok zrušující, které se vyskytly po podání žaloby, jak mylně
dovolatel za to má. Zaplatil-Ii tedy dlužník po podání oposiční žaloby
celou vymáhanou pohledávku nebo její část, může za podmínek § 235
c. ř. s. uplatniti okolnost tuto ve sporu, a není třeba, by podával novou
žalobu oposiční, neboť by se to příčilo procesní hospodárnosti, když
téhož výsledku jako novou žalobou, může dosíci pouhým rozšířením žaloby již podané. Právem proto odvolací soud jednalo tvrzení žalobcově,
učiněném ke konci ústního líčení před prvým soudem, že vymáhaný nárok byl jím úplně zaplacen. Není dále příčiny, proč by nemohla žaloba
oposiční býti podána i za řízení manifestačního. Připouští-Ii se oposiční
žaloba z důvodu, že exekuční nárok zanikl úplně nebo z části, není dů
vodu, by neměla oposiční žaloba býti připuštěna i za řízení vyjevovacího z důvodu, že exekucí vymáhaný nárok zanikl aspoň z části (rozh.
10.786 sb. n. s.). Když tedy žalobce rozšířil žalobu tvrzením, že po jejím podání vymáhaný nárok i s přisouzenými útratami uspokojil, a žalovaný v řízení před prvním soudem proti tomu neprotestoval a tudíž
s tím mlčky souhlasil (§ 235 c. ř. s.), neměl soud příčiny rozhodovati

c přípustnosti změny žaloby;a nemůže ža}?vaný .opome?utý odpor do"
háněti v řízení opravném. Otazkou, zda ,muze bylI vza~ ohled na p~sho- .
ění placení stalo-li se až po povolem exekuce, netreba se zabyvah, .
;oněvadž v den vyhlášení rozsudku prvé stolice, 30. června ,1931, Ih~ta,
na kterou bylo poshově~í p.ovoleno (do 31: ~v~tna 1~31) da~no prosla,
podotknouti však jest, ze zalobce v kon,:cn:, zalobm prosbe, ne~a,vrhl,
aby bylo za nepřípustné prohlášeno ulozem v ~ 1e v .o v a c lvoP r I s ah y, nýbrž všeobecně, by ~:- e k u ~ e .?~la y:ohlasena za nepnpustnou,
a to právem, poněvadž. ri:I~ze, vymahajlcI vent~l" dokud ex.e~uce n<;byla
. zrušena, navrhnouti opetny vykop a pokr.ačovam y .ex~k~cI I za vYJevovacího řízení i po.jeho ukoncemi.kdykoll se nove. Jmenl;xekutovo v,Yskytne. Byl-li, jak nesporno, vymáhaný nárOk zaplacen pr~d vynes.:mm
rozsudku v řízení před prvním sou?em, P?soudil odvoJa.CI ~oud pnpad
správně po právní stránce (§ 503 c. 4 c. r. s.), uznav, ze Jest exekuce
nepřípustnou.
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. Vyživovací zákon ze dne 16. prosince 1930, čís. 4 sb. z. a n. na rok
• • svému synu nt.
'kortV, plníce
1931.
Poskytnji-Ii rodiče výživu a zaopatřent
svou povinnost podle § 139 obč. zák.: nýbrž ~. dův~du sluzebntho poměru spadá poměr ten pod ustanovem § 2 vyZIV. zák:,
..
porušení poviunosti k výdělečné činno~ti jest ~patrovaÍl v ~om, pnjme-Ii někdo zaměstnání pod obvyklou ml~u odmeny ~a takovy~h podmínek, které zabezpečují jeho vlastní VýŽIVU, za kterych mu vsak nevo
zbude na plněni vyživovací povinnosti.
Námezdní poměr vylučuje nárok podle § 3 VyZIV. zák.
(Rozh. ze dne 18. ledna 1934, R I 1076/33.)
Synu žalovaných, nemanželskému oteí ~alobce, b1.lo ulo~eno 'platiti
žalobci výživné. Ježto syn žalovaných neplntl svou vyzlvovacl povmnost,
áomáhal se žalobce zaplacení zadrženého výživného na žalovaných proto, že byl nemanželský otec zaměst?án u n!ch ia.ko šofér z~ pouhé zaopatření. Pro c e sní s o II ~ P rve s t o I I c.e zalo?u zaml tl. O d v ol a c í s o ú d zrušil napadeny rozsudek a ul oZll p:vemu SOu?U, by ;,yčkaje pravomoci dále jednal a znovu rozhodl. u'!. od y: zalaba Je~t
označena sice výslovně jako žaloba podle § 3 zak. CIS. 4/1931, ale. pra:
vem prvý soudce posuzoval ji is hle,diska § 2 .toh?to z~kona, po!,evad~
pro soud jsou rozhodné jen skutkove okolnostI v zalobe uvedene. pryy
soudce správně dovodil, že ustanovení § 3 cit. zák. nelze v souzenem
případě použíti, ježto po~porovaný k~?~1 n~vzájem služby a prá':.:" ale
s právním jeho názorem, ze nelze pou~llI ant ustan?vent § 2 z~~. CIS. 4Z
1931 odvolací soud nesouhlasí. O naroku nemanzelskeho dltete pro II
třetí~ osobám ve smyslu § 2 lze rozhodovati jen pořadem práva (rozh.
čís. 11996), a žalobu jest považovati v souzeném případě za pří~ustl!;?U,
ježto v nesporné cestě byl závazek nemanželského otce k placem VyZlvc
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ného již stanoven, měsíční výživné mu bylo uloženo částkou 100 Kč,
exe~uce proti němu zůstaly bezvýsledné a z předložených dopisů, jichž
spravnost a pravost byla žalovanou stranou uznána, zřejmo, že pro pohledávku žalobcovu byla vedena exekuce proti nemanželskému otci zabavením mzdy proti žalovaným mu příslušející, ale že se nesetkala
s .úspěchem. Podmínky § 2 zákona čís. 4/1931 jest považovati za splně
ne, neboť nesporno, že nemanželský otec jest u svých rodičů zaměst
nán jak.~ š~fér!. tudíž ~on~ u n,ic~ sl~žby a práce a dostává, jak žalovani
samI pnznavajI a take vypovedl svedka Josefa H-a zjištěno stravu, byt
a .ošaceni a menší částky peněžité potřebné pro jeho osobni potřeby.
Nasledkem toho porušuje nemanželský otec povinnost uloženou mu
v § 1 a platí proto co do mzdy domněnka uvedená v § 2 zákona. Názor
prvého soud,u, že ustanovení § 2 jest vyloučeno proto, že nemanželský
otec dočasne nemůže .nalézti přiměí'ené zaměstnání, nelze sdileti, neboť
rodiče za tohoto stavu mohli by mu sice poskytovati bezplatně výživu,
pokud nenalezne zaměstnáni, ale nemohli by za to požadovati jeho
služby, ježto by šlo o zřejmé porušení předpisu § 2. Jde proto O žalobu
podle § 2 cit. zák. a § 308 ex. ř. a bylo tudíž rozhodnouti ve věci samé.
V tomto směru jest však řizeni neúplné podle § 496 čís. 2 i 3 c. ř. s.
ježto řizení nebylo provedeno úplně a všechny rozhodné okolnosti ne~
byly vzaty na přetřes. Žalovaný Adolf H. namítal, že s autodopravou
?emá ni.~ s~.ol:~ného, uplatňuje tudíž nedostatek pasivního oprávnění a
Jest"tud>z zJlslIÍI" komu ~uto, s nímž nemaaželský otec jezdí jako šofér,
patn a kdo ze zalovanych provozuje autodopravu, dále bude zjistiti
ja,~á n;zda by nem~nželské:nu o,tci proti vlastníku auta ze šoférské službÝ
pnslusela, a posleze, ponevadz podle § 2 zákona čís. 4/1931 bude lze
na osobě blízké vymáhati jen plnění dávek, splatných po účinnosti zákona (viz rozh. čis. 12356 sb. n. s.), kolik ze zažalované pohledávky
~ymáhati.!~e .na osobě blízké, ano z výpovědi svědka Josefa H-a zřejmo,
ze u rodlcu lest teprve od 1. dubna 1931, kdežto žalobou vymáhá se
výživné již od 19. břeZlla 1930.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
Důvody:

Jest si uvědomiti, o jakúu žalobu jde. Žalobce označil v žalobě žalobní nárok jako nárok podle § 3 zákona ze dne 16. prosince 1930, čís. 4'
sb. z. a n.z r. 19.31 a nároku tomu- by nasvědčovalo, že se žalobce domáhá, by žalovaní zaplatili zažalovanou částku solidárně se svým synem. Než pro posouzeni žalobního nároku jest rozhodné, z jakého skutkového tvrzení jest odvozován. Žalobce uplatňovaný nárok odůvodňoval
tím, že jeho nemanželský otec nezaplatil výživné od 19. března 1930
28. ?řezn~ 193~ ani náklady exekuční, že se snaží vyhnouti se vyZIVOvaCI povmnosÍl a u žalovaných svých rodičů nastoupil místo šoféra
vykonávaje jim povoznictví, za něž placen jest prý tim, Že dostává od
zaměstnavatelů byt, stravu a šatstvo v nezabavitelném množstvÍ nikoli
však mzdu na penězích a že ho tím žalovaní podporuji v jeho 'odporu
proti plněni vyživovací povinnosti, takže si nehledí výdělečné činnost[
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§
,.
'h'k
I'
soud má žalobní nárok i za nárok p,odle 2, vyzlvo~acl ~ za O}Ja, zv ~ště, když žalovaní sami předneslI,. z.e spoluz,al?vana a m~oh zalovany,
b svému synu zjedn,~la zaměs!nam ~ umozmla mu vyd;l~h. s~ aspon
~třebnou výživu, zandIla SI n~kladm ~utod?pravu, v mz. JeJI syn test
~ ěstnán a bylo prý výslovne uJednano, ze bude dostavah odm?nu
m , míněna jest od mena
'
"'t'a - az' z pOulil
·'·k U bude z
Isk.
_z ařejmě
penezl
I p:dle tohoto vylíčení jde o služební poměr mezi žalovanou a synem
, lovaných Josefem, poskytování výživy a zaopatřeni děje se tedy 01~~li z povinnosti rodičů podle § 139 obč, zák., nýb.rž z důvodu slu,~eb
ního poměru. Spadá tedy poměr t~n p~d u~t~novem § 2 zakona v,!z~vo
vacího a o tom žalovaném, u ktereho Jest JejIch syn Josef, ve sluzbach,
platí nevyvratitelná zákonná do~něn~~ t.ohoto parag~a~u,. ze byla smlu~
,ena mzda neb odměna podle predbezneho Jeho vzdelam a schopnosh:
Předpokladem nároku podle § 2 jest ovšem poru~ování !,ovmn?st~
k výdělečné činnosti uvedené v. § 1 záko~.a vyzlvo;aclho, n,:" P?r~sem
léto povinnosti jest shledávati I V. tom, prlJ;ne-1I nek~o zamest~a~1 .pod
obvyklou míru odměny za takovych podmIlle~, .kte~,: zabe~pec~)1 Jeho
vlastní výživu, za kterých mu nezbude na pinem Vyzlvov~CI ??\Innostl:
Použití ustanovení § 2 vyživovacího zákona n~ .souze~y p;lpad nem
tedy vyloučeno a s jeho hlediska Jeví se dopl~enl, ktere vyza~ule ~d
volací soud, k rozhodnutí potřebným. K tomu Jest podotknouti, ze zaloba o nárok podle § 2 citovaného zákona jest žalobou podle § 308 ex.
ř. a předpokládá exekuční přikázání (čis, 12.356 sb: ll. s,) ~ bude tedy
soudu přihlédnouti a zjistiti, zdali i tato podmínka Jest splnena.

!.

čís.

13181.

Německá evangelická lamí obec (její představenstvo) může se
o soudní exekuci k vydobytí příspěvků ucházeti jen ~ros!l'edn~~n:ím politického úřadu nikoliv bezprostredně sama, a to am, predlozt-h vykaz
dobývaných nedoplatků opatřený doložkou vykonatelnosti od okresního
politického úřadu.

(Rozh, ze dne 18, ledna 1934, R I 1264/33.)
K návrhu německé evangelické obce v P. povolil s o udp r v é s t oI i c e exekuci k vydobytí dlužných příspěvků. Rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

-
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Důvody:

Důvody:

~de o exe.kuc~ k vl?obytí příSp'ěvkťI pro německou evangelickou
rarm o,be~ a Je ,pr,edevslm (§§ 54 CIS. I, 55 ex. ř.) otázkou, zdali obec
Je opravnena pnmo sama o navrhovanou exekucí u soudu zakročíti. Podle § I~ cís. pate,ntu ze d~e 8. dubna 1861 čís. 41 ř. z., který byl čl. III
uvoz. zak. k ex. r. za chovan v platnosÍl a na němž také církevním zří
zením německé evangelícké církve v čechách, na Moravě a ve Slezsku
vyhlášeným ve sbírce zákonů a nařízení z roku 1924 čís. 209 nebylo
(§ 6) nic změněno, může se k vydobytí příspěvků stanovených evangelI~kou,!ar~í ob~í p.ro j;jí účely ~ý!i dovo!áváno ochrany a přispěni státnich uradu. Statmm uradem mInen tu, pk vychází z druhé věty § 10
uvedeného cíS'. patentu příslušný úřad politický. Z toho plyne, že ně
mecká evangelIcká farní obec (její představenstvo) může se o soudnf
pomoc, pokud se týče o soudní exekuci ucházeti jen prostřednictvím
politického úřadu, nikoli bezprostředně sama, a rekursní soud zamítnuv
n~vrh ,na.. ex.':kuci pří~no farní obcí podaný, i když tak učinÚ z jiných
duvodu, jlmlz se netreba zabývati, nepochybil (srovnej rozhodnutí ze
dne 1~ ..Iistopadu ]8,95, čís. ,1339~ s~. m,in. čís. 113, čís. 11024 sb. n. s.).
Na ~ecI mc ,nemem,ze predlo~eny vykaz dobývaných nedoplatků je
opa!ren d,olozk?u vykonatelnosh,od ?kresního úřadu, ježto ona doložka
opravnem farm obce k bezprostredmmu zakročení u soudu o sobě ne"
obsahuje a farní obec onou' ,cdoložkou uvedeného oprávnění nenabyla.

S ořitelně v L. b~la k vydobytí jejích poh~edáv:k z~jištěných
k 'h PV ně na nemovitostI vl. č. 29, povolena vnucena drazba teto nemontl °t I přístupem k dražebnímu řízení u téhož soudu ve prospěch firmy
VIOS
" lna je
·td
B
.. zahájenému. S
ponte
e y vy m a' h
a jl"
C I' st ran ou. Vl., hZjících věřitelů netýká se výzva podle § 171, druhý odstavec, ex. r.,
~~k~ž v návrhu na vnucenou dražbu k vydobytí vykonatelne pohlebe,l ky jest i žádost o hotové zaplacení, a proto má vymáhající věřitel
. n~:ok na hot01é zaplacení vymá,~~.n~ pohled~vky bez rozdí~~,. zd~ před
dražbou učinil prohlášení ve pn~:ne hotoveh? za~l.acel11 clh lIlC (sr.
také Neumann-Lichtblau, Komentar k exekučmmu radu 1928, str, 599,
602). Jelikož spořitelna v L. již s tohoto hledi;j<a právem se r:'0hl~ .~o
máhati hotového zaplacení svých pohledávek, pokud se tyče Jejich
zbytků i s příslušenstvím, není dovolací rekurs o~o~statněn, a nebylO
třeba se ještě zabývati dalšími vývody rekurentovyml.

c

v

čis.

13182.

, Vymáhajíc! věřitel a věřitel, přistoupivšl k dražebnímu řízeni má
narok na hotové zaplacení vymáhané pohledávky bez rozdllu zda 'před
dražbou učinil prohlášení ve příčině hotového zaplaceni čili ~ic.
(Rozh. ze dne 18. ledna 1934, Rl 1299/33.)

~p.o~itelně v L., byla u~~e~e~ím ze dne !7. června 1931 k vydobytí
penezltych pohledavek, zajlstenych kmhovne na nemovitosti vl. čís. 29
povolena vnucená dražba této nemovitosti přístupem k dražebnímu ří~
zení, ~ahájenému ji.ž ve prospěch firmy B. Rozvrhuje nejvyšší podání za
:,:y~razenou nemovitost uvedl p r v Ý s o u d v rozvrhovém usnesení že
jlS:l;;y pOh,le?ávek sp?řite~ny v L. přejímá vydražitel započtením na ~ej
vyssl podanl za soucasneho zproštění dosavadního dlužníka a uvedl
v tomto směru v d ů vod ech: Spořitelna v L. neprohlásila ve lhůtě
osmi, dnll před dražebním rokem, že žádá hotové zaplacení svých pohle~avek, pročež soud musil míti za to, že jest s převzetím dluhů vydrazlt;lem srozuměna. K pozdější žádosti o hotové zaplacení při rozvrhovem roku nelze proto hleděti, poněvadž vydražitel nesouhlasí. R ek u r s ': í S? ~ ,d přikázal spořit~lně v L. jistiny. k hotovému zaplacení.
Ne J v y s S I S o Ll d nevyhovel dovolacímu rekursu.

v

čis.

13183.

Nejde jen o porušení formálního předpisu zhoptelné opome~utí~
výtky podle § 196 c. ř. s., nýbrž o vadu, která se tykala bezprostredne
obsahového (věcného) úkolu procesního řízení, nepodal-li znalec
ohledně některých věci vlastní svůj posudek, nýbrž odvolal se na posudek odborníků, kteří nebyli soudem ustanoveni za znalce, nýbrž které
si sám přibral.
(Rozh. ze dne 18. ledna 1934, Rv I 539/32.)
žalobu o zaplacení 25.000 Kč pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e
zamítl. O d vol a c í s o u d vyhověl odvolání žalobcovu potud, že zail1ítl žalobu jen pro tentokráte.
..
N e j vy Š š í s o u d k žalobcovu dovolání zrušil rozsudky obou lIlZ?;ích soudů a vrátil věc soudu prvé stolice, by dále jednal a znovu rozhodl.
Důvody:

Žalobce vytýkal v odvolání a vytýká i v dovolání jako vadnost ří
zení že oba soudy vzaly za podklad rozhodnutí znalecký posudek Karla
M-a: jakkoli nemohl podati posudek podle svých vlastních odbor~ých
znalostí, nýbrž musil se obrátiti na osoby soukromé (Josefa H-a a fIrmu
R.) podle jejichž posudku pak teprve upravil svůj vlastní posudek.
Od~olací soud nepokládal výtku tu za odůvodněnou, poněvadž žalobce
zastoúpený právním zástupcem, byl přítomen, když znalec posudek podával, a neučinil proti němu ani výtku podle § 196 C. ř. s., ani nen,avrhl;
aby byli přibráni znalci jiní, ačkoli věděl, že si z.na!ec M. dal nektere
věci odhadnouti jinými odborníky, a dovolává se Jejich posudku. Nelze
souhlasiti s odvolacím soudem, že šlo o porušení předpisu o řízení.

-
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zvláště formy procesního úkonu, a že vada měla býti vytýkána podle
§ 196 c. ř. s. Nešlo jen o porušení formálního předpisu, nýbrž o vadu,
která se týkala bezprostředně obsahového (věcného) úkolu procesního
řízení, když znalec nepodal ohledně některých věcí vlastní svůj posudek, nýbrž odvolal se na posudek odborníků, kteří nebyli soudem ustanoveni za znalce, nýbrž které si sám přibral, a jimiž bylo odhadnuto
kr~mské zařízení a úprava krámu, pokud účty a doklady nebyly před
lozeny, zejména pak krámské zařízení spadající do oboru železářského
a sklenářského. Dovolatel vytýká tím nespolehlivost znaleckého posudku v příčině některých položek, tudíž jeho nedostatečnost podle § 362
druhý odstavec c. ř. s. Tato vada zde skutečně jest, a trpí jí řízení i
soudu druhé stolice i soudu stolice prvé, a bylo z tohoto důvodu dovolání vyhověti a usnésti Se podle § 510 c. ř. s., jak svrchu uvedeno. Bude
tedy na soudu první stolice, by v příčině sporných položek si vyžádal
posudek jiného znalce nebo jiných znalců.
čis.

13184.

Revisi družstev, která náležejí ke svazu autorisovanému k prováděni
revise, může prováděti jen svaz.
Při provádění znaleckého důkazu ve věcech revise družstva jest soud
vázán zákonem čís. 133/1903 ř. zák. a jeho prováděcím nařízením.
Rejstř!k0výsoud jest oprávněn zrušiti usnesení valné hromady družstva, je-h v rozporu se zákonem nebo se stanovami. Lhostejno, na čí
podnět rejstříkový soud zvěděl, že při usnášení se byly porušeny stanovy nebo zákon.
Pokud nesrovnalostem vycházejícím ze změny stanov co do voleb
~. co d? _trvání "!~~n!!t0 období jednotlivých členů výboru a určitých
cmovmku nelze cehh jmak, než novou volbou celého výboru.
(Rozh. ze dne 18. ledna 1934, R II 439/33.)
~. R ~ j s tř ~ k o.v ~ ~ o ~ d usne.sením ze dne ,9 .•července 1933 vyhovel navrhu clenu uvermho druzstva, by v zalozně byla vykonána
s~udní revise, a p.ouká~~l soudního revisora Jindřicha R-a, by v záložně
pre~sevzal SO~~nI rev,lSl. 2. Usnesením ze dne ll. července 1933 vyhov~1 r e) str I k o v Y ~ o u d stížnosti člena společenstva proti usneS~nI .~~Ine hromady d,r~z~tva. ze ,dne 21. února 1933 a zrušil je v části
tykaJlcI se volby devltI clenu vyboru. Rek u r sní s o udl. zrušil'
usnesení prvého soudu ze dne 9. července 1933 a zamítl návrh členů
2. zrušil usnesení prvého soudu ze dne ll. července 1933 zamítl žádost
čle~~ o n~pravu nesprávného prý postupu při volbě 9 Členů výboru a
ulozll prv.em~ soudu, by o žádosti záložny o zápis, pokud se týče o výmaz členu vyboru znovu· rozhodl. D ů vod y: Rekursu jest dáti za
p;avdu v názor~, ,že opa.,tření prvého soudu nemá opory v předpisech
z~kona ..~ekuruJlcI spolecenstvo Jest podle § 49 svých stanov povinno
pn~touply za čl<;na a podrobiti se zákonné revisi revisního svazu. Jak
z flremmch SpISU patrno, stala se Rolnická a úvěrní záložna v K. 00
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. k 1915 členem Ústředního svazu českých hospodářských společen
,o u Brně a podrobila se revisi tímto svazem ve smyslu zákona ze dne
~6vč~rvna 1903 čís. 133 ř. zák.; ze spisů jest vidno, že posl,ední povinná
..
vazo vá byla v záložně vykonána 26., 27., 30. kvetna, pak 1.,
revIse
" musI se svazu, kt ery' vy h OVl.
3 16s června 1933. Podle § 2 uved. zak,
1 ':-d ~kům tohoto zákona, přiznati právo, zříditi revisora pro spole~~I~:tv~ k svazu náležejí~í, .kd~žto obchodní s~ud. st,anoví revi~ora ~ro
čenstva která nenalezeJl ke svazu opravnenemu konati reVISI.
1
spo
•
. d'
pnpa d ,
E e
tualita,posléz uvedená ovsem
ne d opa d'a na proJe
navany. "
k;:njde o zálolnu patřící k Ústředním.u. svafu .český~h hosp~d~řskýc.h
společenstev, oprávněnému kona~1 reVISI. Pn~~ednoutI. Jest Jeste .k l)llnisterskému nařízení ze dne 24. cervna 1903 CIS. 13~ r. ,zak., Jlmz byly
vydány prováděcí předpisy k z~kon~. Čís .. l~3/t.903 r. zak. V §§ 8-14
tohoto min. nař. jsou ustanovem o znzovall! revlsora soudem (nebo poJiiickým úřadem zemský,:,). Po.d~e § 8 zř!dí sboro~ý soud pr~~ stolic,:,
revisora zpravidla jen k zadostI J~dnothveho spolecenstva; z, uradu ma
pro společenstva, která podle revls~ího sez~,a,:,,~ nejsou podrobena re:
. visi svazové ani revisi zemského vyboru, zndlÍl revlsora Jen, nebylo-II
zřízení revisora navrženo nejdéle do šesti měsíců před uplynutím dvouleté lhůty revisní. Z tohoto př.e,dpis~ vy~~ázi tedy n~jev?, že, .~oku~
soud vůbec zřizuje revisora k zadostI, mu ze se tak staÍl jen k zadostl
jednotlivého společenstva samého, nikoli snad k návrhu jednotlivých
jeho členů nebo činovniků nebo menšiny členstva. Na koli~ prvý s?ud
ve svém usnesení zdůrazni! stanovIsko dozoru nad spolecenstvy, Jest
podotknouti žed'lzor ten přísluší soudu vykonávati právě jen v mezích
zákona. Tu 'pak podle revisního zákona má ovšem rejstříkový soud . i mimo věci podléhající zápisu do družstevního rejstříku - právo naléhati na družstvo by napravilo shledané vady, avšak jen vady, které
zjistil a soudu ozdámi! ~evisor 0l.~, zák. .revi~. § 23 prová~. nař.) .•Navrhovatelé nebyli tedy, Jak z horejslch vyvodu plyne, po zakonu vubec
oprávněni domáhati se zřízení soudního r~vis?ra a pryý soud, vyhověv
jejich návrhu, překročil meze své zákonne pusobnosh.
.
Soud, jemuž přísluší obstarávati úkony týkající se .družstevního ~ej
stříku, jedná tu podle předpisů o soudním řízení ve ve.cech nesporny~h
a rozhoduje o opověděch družstev k družstevnimu rejstříku podle zakona čís. 70/187.3 ř. zák. Mimo to je mu vymezena určitá činnost revis:
ním zákonem čís. 133/1903 ř. zák. Avšak nikde v těchto zákonech nem
ustanovení, podle něhož by jednotliví družstevníci nebo představenstvo
družstva mohli odporovati usnesením valné hromady u rejstříkového
soudu v nesporném řízení. Proti usnesením, jimiž valné hromady neb
jiné sbory družstva snad porušily zákon neb stanDvy na úkor účastníků,
mohou tito nastoupiti jen žalobou u příslušného soudu. I když tedy prvý
soud dospěl k názoru, že se postup valné hromady při volbě členů ,!Ý.boru 'příčil stanovám, nebyl povolán usnesení valné hromady zr~SlÍl,
nýbrž jen rozhodnouti o opovědi nově zvolených členů výboru k zaplsu
do rejstříku. Než ani věcně nelze prvému soudu při svědčiti. Správně
ovšem uvádí krajský soud, že valná hromada ze dne 21. února 1933
byla první, která se konala po změně stanov loňskou valnou hromadou
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us~e~e~é.

Již podle dřívějších stanov byl arci výbor devítičlenný (§ 15),
ste!ne pko Je podle novych (§8). Avšak podle starých stanov vylosovalI se po uplynutí prvního roku čtyři výborníci, na jichž místo se volili
noví čtyři členové výboru; po skončení druhého správního roku vystoupilo ostatních pět členů :t výboru a na jich místo se opět volili noví
(§ 16). Byli tudíž podle starých stanov členové výboru voleni na období dvouleté; valná hromada pak bezprostředně volila .předsedu místopředsedu a pokladníka, kdežto výboru bylo vyhrazeno. ustano~iti ze
svého středu jednatele a kontrolora (§ 26). Podle § 8 nových stanov
volí se výbor natři po sobě jdoucí roky a z výboru pak vystupuje každý
rok třetma; první a ~ruhá třetina stanoví se losem, v pozdějších letech
pa~ vyst~upí vždy tl členové, kteří již tři léta náleželi výboru, a doplnUJI. s.e vzdy n?vou volbou, výbor pak volí každoročně v nejbližší své
schu~1 po valne hromadě všech pět činovníků. Jest si nyní ujasniti, že
~aln~ h~omada v r~~e 1932, jak ze spisě patrno, provedla též volbu pěti
clenu vyboru, kterazto volba byla usnesením· krajského soudu ze dne
,18. května 1932 výslovně vzata na vědomí, volba ta se konala tedy ještě
podle starých stanov. Představenstvo zvolené takto podle starých stanov na dvouleté období vedlo tudíž správu družstva i po schválení nový~? stanov, až d<:,letošní valné hromady, aniž ostatně rejstříkový soud
z uradu n~le~al dr!ve..na to" by se. vykonaly volby výboru podle nových
sta,no.". M,e}-h nym pn vOlb,e členu výboru v roce 1933 zjednán býti konecny poradek, v § 8 novych stanov zavedený, nezbývalo, než zvoliti
nově vš~ch .~evět členů; neboť jednak čtyřem členům dosavadního výb,or~ zahm J~z JeJIch dvouleté funkční období vypršelo, jednak zase první
treh.na, ktera by podle nových stanov měla vystoupiti, může býti vylosova,na J~n z"výboru zvoleného na tři roky. Je tedy patrno, že postup
zastavany stezovatelem a schvalovaný napadeným usnesením naráží na
rozpory a nesrovnalosti, kterým se nelze vyhnouti jinak než novou
v~lbou celého výboru, jakž se i v praksi za obdobných poměrů obecně
deJe. Podle toho není správné, že se usnesení valné hromady ze dne
21. úno.ra 1~3,3, o volbě 9 členů výboru příčí § 8 nových stanov.
N e J v y s S I S o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Ad I. Rekursní soud z předpisů zákona ze dne 10. června 1903 č 133
ř. zák. a prováděcího nařízení k němu ze dne 24. června 1903 čís' 134
ř: zák. ~právnědov~d~, ,že revisi družstev, která náležejí ke svazu ~uto
nsovanemu k provadem revise, může prováděti jen tento svaz. V podrobnostecho ~tačí poukázati k výstižným důvodům napadeného usnesem, k ~1:nZ Jest .vzhledem k vývodům dovolacího rekursu dodati ještě
toto: Stezov~tel Jest na omylu, maje za to, že jest rejstříkový soud
~odle ~ 23z~~ona, ze ~n~ 1~. června 1931, čís. 100 sb. z. a n. oprávněn,
~y v r~mcI uredmho setrem, zda obchodováním záložny nebyly poru~e.ny zako!: ~ne?o stanovy, dal provésti revisi soudnim znalcem, byť
I J~n ~ u:clt~m .u,seku t~h?to, obchod.ování. I když nesporný soudce při
svem setrem muze pouzItI vsech pruvodních prostředků podle zákona

vo.
'm tedy i důkazu znaleckého, jest při provádění tohoto
o nzem spor~~ech revise družstva vázán z v I á š t ním zákonem tuto
důka~u ve ve'
cím totiž zákonem čís. 133/1 903 ř. z. a jeho prováděcím
re\:?,SI upra~gvol;cí rekurent přehlíži, že svazová. revise není Jen. vn~tř
n~nzen:?" 'm družstva nýbrž opatřením zákonnym (§§ 1 a 2 zak. CI~.
mm zan~e?1 z.) a musí' proto jeji výsledek býtí, ~mě~od.atným i pr?, r,eJ1~~/1 9?
oudce který je arciť oprávněn, vyzadalI SI od revlduJIClho
stnkov:hs~ěStlení a' dle toho zaříditi, čeho. třeba, ?y, zjišt,ěné závady byly
svazu y Svazovy' revisor postupuje tu Jako kazdy pny znalec pn proodkltz en y.
"
'dění revise va vlastm zodpovednost.
"vo,
•
va Adl!. S právním názorem rekursníhosoudu,. ze reJstnkovy so~d nem
, ' zrušiti usnesení valné hromady, Je-II v rozporu se zakonem
I"
t
' § 9 zá
opravnen
k
nebo stanovami, souhlasiti nelze, Opa. vyp YV,a zl·3u3s vano,vkem dl ,kona revisi družstev ze dne .10.. te~vna 1903 ČIS. ,. r.:a ". po .e ne' . st revisor povinen by zJlslIv ze nebyly dodrzeny predplsy zakona
, .
' ,
' d
hozb le stanov a nebyla zjednána
náprava,
oznaml'1 zava
u ura dOum J'me ne o 'm v § 2 tohoto zákona , tedy
Toto
llovany
, . při společenstvech soudu.
.
",.
oznámení musí míti nějaký účel, nem len po~hou f.o!mou, a !est mu pnkláda ti ten význam, že rejstříkový soud nejen ,muze, ~ybrz Jest I poinen odstraniti následky porušení stanov neb zakona, ze tedy odpomo:
;roti usnesením společenstva učiněným na. tako~é~, va~ném podklad~
může býti zjednáná tímto soudem. Toto pravo. reJstnkoveh~ so~du, nem
však vázáno jen .na zprávu revisor~, neb~ť,. Jde-II o, odklIzem zavadného stavu ve smyslu právě uvedenem, coz Je ~I~stn: po~.stato~, on?ho
~ předpisu, jest lhostejno, na čí podnět soud zve~,el, ze pn usnasem se
byly porušeny stanovy nebo zákon (srov. rozh. CIS. 712o, 8843 a 1059~
sb. n. s.). Jinak však posoudil rekursní,so~.d, věc spra~ně po pravm
stránce, seznav, že nesrovnalostem vzchazeJ~clm z~ ~meny s!an~v co
do voleb .a co do trvání funkčního období Jednothvych členu vyboru
(představenstva) a určitých činovní~ů, nelze čelí!i ji~,ak, ,než n?vo~
volbou celého výboru. ~e~urující druz~t~o samo. pnznava, z.e by I P!I
postupu, který ono zastava, .nastala pkasl nepravldelnos5 v delce funk~
ního období jednotlivých členů výboru, ale ,má za to, ze !ato ne~r~vl
delnost byla již provedenou úpravou a zmenou stanov predpokl~?a?a
a chtěna, ana by se byla jinak valná hrómad~ ~s~~Sla,!,a J!l~emsl J.lnem
přechodném ustanovení. Leč tyto úvahy nasv,edc~JI sťl~e ~prav~osh stanoviska soudu rekursního. Změnou stanov mel bylI zreJme utvoren zcela
nový základ pro iřízení představenstva a pro funkční období jednotlivých jeho členů a jest tedy nejpřirozenější a duchu, nových stanov neJlépe odpovídající postup, který naznačuje rekursm soud ..

°

oV
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Předložil-Ii soudce prvni stolice rekurs proti usne:'~ní úředníka pomocné soudnl služby (zákon ze dne 27. března 1931, C1S. 57 sb •.z. an.~
soudu druhé stolice, neni jíž oprávněn ? rekursu rozhodnouti, nybrz
přisluši rozhodnutí o relmrsu jen rekursnlmu soudu.

(Rozh. ze dne 18. ledna 1934, R II 473/33.)
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K rekursu vymáhajících věřítelů roti
"
kuční věci ze dne 3, března 1933 př~dIOŽi~snes~ll! prveho soudu v oxesoudu k rozhodnutí s tím že so d
p,r~ll! soud spIsy rekursnímu
usnesení, vydanému aktuár'em, Kdu ž cse te~lfl ~yhověti stíž?osti proti
soudu první stolice s poukazem bY b s y, vrace~, rekursll!m soudem
soud rekursu vyhověl a zme' 'I' Y Y ~ poda~o urclté vysvětlení, první
"I
ll! usnesem aktu ara R k '
zrusl napadené usnesení a nař' d 'I
d
"
, eur s n I s o u d
vo~o,ci, př,e,~ložil spisy rekursn:U:u ~~~d~ rve ~toJlce" by, vyčkaje praha]1clch ventelů proti usnesení prvéh
~oz o nutl o rekursu vymáDůvody: Právem si stěžu'e v ,0"s?u :'"ze dne 3, března 1933,
soudu, Podle § 3 zák, čís 57hl Yll!~haJI~1 ventelka na postup prvého
s~ní aktuární a má spis'y předl~~~e r~~~em ?oudce zménili sám usnes~m rekursu vyhověti. Usnesl-Ii se však rsnlmu s?udu .len, neminí-li
sam rekursu vyhověti a předl "I r
,soud prvnl stohce, že nemíni
n~,tí, fest k rozhodn~tí o rek~~'~~ I W~~~, r~kur~nímu ,soudu k rozhodpnslusnost soudu první stolice k P , , sny vyhradne rekursní soud
tím, že soud, zabývaje se
zmene
usnesení
věti, a spisy
předkládá
rekursn' m, rodzhodl, ze nechce rekursu vyho,
Imu sou u Podle § 416 d h'
~, L s, Jest soud vázán na své rozhodn t' " " . ru r odstavec
je-Ii v případě § 415 odevzdán k ~~' Jak~lle Jest prohlášeno, nebo
usnesení že
vy o
,!"u však nejde o
stranám nedoručuje stran' t hu~ce nemlm, sam rekursu vyhověti se
práv, avšak, když \;iS;'
nenabyly ovšem bezproc, ř, s. správně předložen krY y re, ursnl1l}~ sO~,du podle předpisů
předpisy c. ř. s, změněna Yb' ti ~,zhO~nUlt, nemuz; pn slušnost, řídící se
vější stanovisko' a jesttoh:ná;:~ ze so~,~ pr;',m stolice změní své dří
zákonu. To by odporovalo zásad' ,ze, nveJsI rozhodnutí neodpovídá
v zákoně zvláště uvedené, rozhoa~u~í r~ s., podle. ~ěho~ ~ž na případy,
odvolací (rekursni) stolicí a r
v
oudce muze bytl změněno jen
nemíní rekursu vyhove'tl' s't I lm, ze soud prvni stolice prohlásil že
'
' a o se usnesení akt '
"
o k terem nemůže soud první stolice '"
h
uar.a usnesemTll' soudu,
' jlZ roz .odnoult k rekursu,
N e j vy Š š í s o u d .
nevyhovel dovolaclmu rekursu.

f

rekurs~

případ, poněvadž
středně

napa~eného

přestal~

~o
ov~n},
~ f us~esell!,

takov~

v

Důvody:

Podle ustanovení druhé vět r 'h
rozhodne soudce první stolice Yo p Vll! °éodstavce § 3 zákona čís. 57/31
" d 'k
__
opravn m prostředk
t'
~.Ie ll! a vyss!
pomocné soudní služb má r
u 'pro mu
I rozhodnuti
~ ~~ :0, ze Jest vyhověti,
JInak předlož! opravný prostředek
Zv toho vyplývá, že soudce první stolic s o 1,;'1, by, o. nem rozhodla,
predložil rekurs proti usnesení
d 'k e, kdyz, ,nemllllv mu vyhověti,
druhé stolice, není jíž oprávn' ure lllk a pomocne soud?í služby soudu
hod nutí o rekursu přísluší jen ~~k o re, ursu rozhodnoult, nýbrž že rozprávem proto rozhodlo rekursu ~~s.lllmu SOU?~: So~d první stolice nesluž?y: po předložení rekursu SO~dU t~~~~:s~\.uredn!ka P0t;',Ocne soudní
nemmtl, a rekursní soud nepochybil ,zruslv St o°t oIce,
ac mu prvniho
dnve vyhověti
usnesení
soudu.

lr'uhé -

ov

V'

v

v

čís.
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ž' d '.li žalobce za sporu místo původně žádaného plněni interese,
.d: oa změnu žaloby v pravém smyslu a neplati předpis § 235 prvý
~~~tavec c. ř. s. o vyloučení příslušnosti procesního soudu.
(Rozh. ze dne 18. ledna 1934, R II 552/33,)

.

V žalobě na okresním soudě bylo původně požadováno odevzdání
emku a jeho knihovní připsání (s oceněním předmětu sporu na 5..0.0.0
k~í když však tato nemovitost byla žalovanými pravoplatně knihovně
'e~edena na třetí osobu, změnila žalobkyně žalob ni žádost a požadovala
P[a
interese, zprvu 13,000 Kč, později pak zvýšila požadované inte~esecení
na 20 ..00.0 Kč. Proti tomu se žalovaná ohradila, prohlásivši, že je tu
nepřípustná změna, ~al?by, ktero~ se překro~uje v,ěcná yIís:~~nost so~du:
Soud nevydal zvlastm usnesem, zda zmenu pnpoush, clh nic: nybrz
jednalo změněné žalobě, změněnou žalobn! prosbu zamítl, a v duvodech
rozsudku uvedl, že je to žádání interese, »které nesluší pokládati Z"
zrněnu žaloby a bylo proto připuŠtěno«. Z rozsudku se odvolala žalující
strana, kdežto žalovaná si stěžovala proti připuštění změny (rozšíření)
žaloby, S o u d dr u h é s t o I i c e vyhověl rekursu, zrušil napadený
rozsudek a odmítl změněnou žalobní žádost. D ů vod y: žalovaná si
stěžovala proti výroku o změně žaloby, pokud se týče rozšíření žaloby,
obsaženému v rozsudku. Odvolaci soud se zabýval napřed stížností žalované strany, podle § 235 čtvrtý odstavec c. ř. s, nejde o změnu žaloby,
když beze změny žalobního důvodu se žádá na místě původní žalobní
žádosti interese, žalob ní důvod původní žaloby, která směřovala k dodržení kupní smlouvy, žalobni duvod pozdějši žaloby o placení interese
byl jen částečně týž; platná kupni smlouva o pozemku, která nebyla
dodržena; žádost o placení interese se však opírala krom toho o to,
že pozemek již byl dále prodán, takže žalovaná strana smlouvu nemohla
dodržeti. V souzeném připadě jde tedy, když se žádá interese, o změnu
žaloby. Okresni soud mohl změnu žaloby povoliti, kdyby předpísy
o věcné příslušnosti soudu tomu nebránily. Je-lí podle § 235 odst. 1
(. ř. s. změna žaloby a rozšíření žaloby před zahájením rozepře nepří
pustné, je-Ii soud k jednání o změněné žalobní žádosti nepříslušným,
tím více je taková změna žaloby vyloučena, děje-lí se rozšířeni a změna
teprve po zahájení rozepře a žalovaný námitku věcné nepříslušnosti
vznáší. Z toho d,ůvodu měla první sto líce námitce nepříslušnosti vyhověti a změněnou žalobni žádost odmitnouti.
N e i v y š š í . s o u d obnovil usneseni prvého soudu, jímž bylo přinuštěno žádání interese 20.000 Kč, a vrátil věc odvolacimu soudu, by
.

rozhodlo odvolání.
Duvody:
Prvý soud nepřehlédl a
nýbrž vědomě a úmyslně ji

mlčky nepřešel změnu žalobního žádání,
připustil, jsa toho právního názoru, že tu

-

,-, ..."

loJ1UI

45

-

44

jsou předpoklady § 235 čtvrtý odstavec c. ř. s. Ač nebylo toto rozhodnutí vyhotoveno ve formě usnesení a nebylo zvláště vydáno, podrželo
přece svou povahu jako samostatné usnesení, které může býti napadáno
jen rekursem, a žalovaná, která ve hlavní věci zvítězila, a tudíž protí
rozsudku prvého soudu odvoláni podati nemohla, byla oprávněna podatí
rekurs proti rozhodnutí o změně žaloby, neboť jen tím způsobem bylo
lze zabránití, by toto rozhodnutí nenabylo právní moci neodvisle od
hlavní věci. Rekurs žalované byl tedy přípustný, avšak nebyl věcně
opodstatněný. V souzeném případě jest přisvědčiti soudu prvé stolice,
že nejde o změnu žaloby v pravém smyslu; vždyť se nezměnil žalobní
důvod ani se nerozšířilo žalobní žádání, nýbrž místo předmětu původně
'!žádaného žádá se interese (§ 235 čtvrtý odstavec c. ř. s.). Ježto jde
o případ § 235 čtvrtý odstavec c. ř. s., nevztahují se naň předpisy § 235
prvý odstavec o vyloučení příslušnosti procesního soudu, což ovšem
neznamená, že by soud nemusil před rozhodnutím sporu přiměřenost
požadovaného interese věcně přezkoumati. Otázkou přislušnosti soudu
se neměl soud druhé stolice vůbec zabývati vzhledem k předpisu
§ 29 j. n.
čís.

13187.

Přiznání zaopatřovacích požitků podle zákona ze dne 18. března
1921, čís. 130 sb. z. a n. nevadí, že oprávněný nepředložil, oznamuje
svůj nárok, platební rozkaz o dani z příjmu za rok 1920 ani vysvědčeni
. obecního úřadu o majetkových a příjmových poměrech členů své rodiny.
'Stačí 1(ysvědčení příslušné berní správy, že jeho příjem vzatý v roce
1920 za základ vyměření daně z příjmu nedosahoval 15.000 Kč a že
ostatní zdaněné příjmy patřily jeho manželce.

(Rozh. zeclne 18. ledna 1934, Rv II 380/33.)
žalobce, bývalý lesní na panství žalovaného, domáhal se na žalovaném na základě zákona ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n.,
zvýšení svého dosavadního výslužného a důsledkem toho doplatku za
uplynulou dobu. žalobě bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o I i c,
, N e j vy š ší m s o ude m z těchto

~.
odle zákona čís. 130/21 nemělt p~ži!~~ ty ,býti
l,ároku na pozdky
dnávaném případě pnsvedcltl. Zako~
v
Žalobci přiznány, ~e '§e 9 ž~roJ~evyšuje-li součet zaopatřovac~~h pOŽltk~
čís, 130/21 st,;nov~~haj{cích dani z příjmu - nečítajíc v to pl'll~m členu
a ']iny'ch příjmU po e d ' vy'm~ery 15000 Kč, jest o tento rozdll zaop~dle pos le m
.
. ' k č' . t prokarodiny - po snížiti. Zákon sám neustano~ule, ]~. a, lm les
. 'če
Hovací pozl!k~ oklad nesnížení zaopatřovaclch pozltku, pok~~č se, ly ..
zati tento pre p "i určené zákonem. Žalobce předložil vy~ve ,:~I pnpřiznání jich ve ~ys že jeho příjem vzatý v roce 1920; to lest pn ,';]jod
slušné b e;111 ~~pra~~ě z ří'mu (srov. nařízení k § zak~n~) :~ za a_
. slední« vymer~e d d hPvll 15000 Kč a že ostatm zdanene prlJmy pad
vyměření dane ~ n~ oS~í~to vys'vědčením jest pokládati a ?d~olací sou,
třily jehO ~rn::l c;iedPoklad přiznání zaopatřov,a~íc~ p_ožltku p051l~1 z~'l
prável'; P~3;/21 bez snížení u žalobce za prokazar;~' Z,alobce pre "oz~í
kona ČIS. ~ ,~
,
ři tom když mu sVUl narok na zvyse~.
ono vysvěd~el1l za:ov~nem~1 p 'kon~ čís. 130/21 oznamoval. Jest pn:
zaopatřovaclch ~oZ1tku ~o ~ za ~iznání zaopatřovacích požitků nevadl.
svědčiti odvola~~m~/~u u, z~ P;známení platební rozkaz z roku ~1920
že žalobce nepnloz l,
~~om o ma'etkových a příjmových pomerech,
a vysvědčení obeC?;hf u:adu~ mělo] sloužiti předložení uvedených dočlenů své rodiny. Vce u, lemuz
t~ovací požitky podle zák. čís.
kladů při oznám~en! nárok,u na za~pao~h bnostech, zdali předpis § 9
130/21, aby ,toltz zalov~ny, nzeabZ~atřo~ací[h požitků u žalobce má, potlvedené~o zako,;a o, sl1lzem
ředložením zmíněného vysvědčení vyhokud se tyče nema mlsto, bylo P t ~ .. ' n'hradou za platební rozkaz
věno a vysvědčení .ono, ?ylo pos acu]lcl a
a vysvědčení obecmho uradu.

1

.

?

čis.
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~ad'
slu § 37 Ul. dilč! novely k obč.
K poznál1!~e ,~~~radtYIPol~ s;~ spn:,y poznámce zahájeni dražebního
zák. nelze pnhltze,l, s a a- I

řízeni.

,~ d' v mazaného zástavního
zápis, z~sta~ní~o pr~va v a~~r:o Iprlvu zadnějších věřitelů
práva nabyl formálnl pravn mOCI, ?-ev,
d r odle § 213 ex, ř.
vznésti proti pořadí tohoto zá~tavmhko uPmraaVtal' ~la~i 6ypotekántí věřitel
ku~'
d 'est pak povtnen z o
,
: ~f:diS~:' :~~tn~právniho žádaného pořadí skutE?čně nabyl.

Třebaže

důvodů:

(Rozh. ze dne 19. ledna 1934, R I 1268/33.)
Nesprávné právní posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. i. s.) spatřuje dovolatel v tom, že odvolací soud přiznal žalobci požadované jím zaopatřovací požitky podle zákona čís. 130/21, ačkoli žalobce nevyhověl před
pisu prováděcího nařízení čís. 189/21 k § 9 řečeného zákona a nepřed
ložil žalovanému, když mu oznamoval nárok na zaopatřovacÍ požitky,
ani platební rozkaz o dani z příjmu za rok 1920, ani vysvědčení obecního úřadu o majetkových a příjmových poměrech členů své rodiny. Než
k názoru odvolatelovu, že bez předložení těchto dokladů při oznámení

~,
"
kučně prodanou nemovitost, vyRozvrhuje nejvyšsl podarl za ~~eporu vymábajícího věřitele proti
hověl s o udp r v é s t o I c e ~ d' v mazané pohledávky Aloisa V-a
přikázání pohledávk~ Dr. S-a v pora :
D Ů vod y: Zástupce vymáa nepřikázal pohledavku v tomto ~ora ~1. d' ohledávky Dr. S-a z dů
hajícího věřitele vznesl odpor proh porf I Pobč zák vymohl v pořadí
vodu, že si tento věřitel podle § 37 nove y k
.
.

J'.
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vymazené pohledávky Aloisa V-a vklad až po poznámce dražebniho ři
zeni. Odporu bylo vyhověti, ježto podle poslední věty § 37 III. dílčí novely k obč. zák. nelze při vnucené dražbě nemovitosti k výhradě § 37
III. dílčí novely první věty přihlížeti, nebylo-li jí použito až do poznámkY
zahájeného dražebního řízení. Poznámka dražebního řízení byla poznámenána v pozemkové knize dříve, než poznámka pod C 66, že vlastníci
mohou v pořadí vymazaného zástavního práva Aloísa V-a za 12.000 Kč
d? tří let vlo~iti ~ové právo zást~vní podle § 37-1lI. dílčí novely k obč.
zak. Zastavl11 pravo pro pohledavku Dr. S-a vložené podle poznámky
pod C 66 v pořadí vymazaného zástavního práva Aloisa V-a pod C 53
bylo vloženo neprávem, i když bylo vloženo na základě dlužního úpisu
podepsaného dlužníkem. I když tento zápis zástavního práva pro pohledávku Dr. S-a v pořadí vymazané pohledávky Aloisa V-a pod C 53
nabyl formální moci, nebránilo to účastníkům rozvrhového řízeni vznésti
odpor proti požadovanému pořadi (§ 213 ex. ř.) z důvodu, že v tomto
pořadí bylo zástavniho práva nabyto neprávem. Přesné ustanovení poslední věty § 37-1II. dílčí novely k obč. zák. chrání knihovní věřitele
proti tomu, by se za dražebního řízení jiný věřitel i se souhlasem dlužníka nedostal ve výhodnější pořadí, než které mají sami. Rek u r sní
s o u d napadené usnesení potvrdil. O ů vod y: Ustanovení poslední
věty § 37 JIl. dílčí novely k obč. zák. (cís. nař. ze dne 19. března 1916
čís. 69 ř. zák.) jest zcela jasné a určité. Kdežto v prvních dvou větách
vyhovoval zákon oprávněným přáním dlužníků a peněžních ústavů, ustanovuje, že vlastník nemovitosti, vymaže-li se zástavní právo, může si
vymoci současně knihovní poznámku, že se vyhražuje zápis nového zástavního práva v pořadí a do výše vymazaného zástavního práva do tři
let, co byla poznámka povolena, omezíla poslední věta téhož zákonného·
ustanovení - rovněž v zájmu obchodního a právního styku -- tuto výhradu v tom směru, že při vnucené dražbě nemovitosti se k výhradě
nepřihlíží, nebylo-li jí užito až do doby poznámky zahájení dražebniho
řízení. Povolená výhrada byla zajisté dána předem v zájmu majitele
hypoteky, by se mohl zbaviti příliš tíživého a naléhavého dluhu na
nemovitosti váznoucího a vystřídati jej jiným méně tíživým a naléhavým, aniž by potřeboval souhlasu dalších hypotekárních věřitelů po
vymazávané pohledávce následujících. Tento důvod však přestává, jakmile jest již dražební řízení zahájeno. Nelze proto souhlasíti s právním
názorem stěžovatelovým, že se měl vzíti zřetel na jeho pohledávku vloženou v pořadí pohledávky Aloisa V-a, poněvadž k výmazu došlo teprve
po zahájení dražebního řízení a proto, že nemá tu platnost poslední věta
§ 37 lil. dílčí novely. Tato věta jest zcela určitá a jasná a nepřipouští
takovýto extensivní výklad; kdyby zákon byl chtěl takovouto možnost
uvedené výhrady i po zahájení dražebního řízení připustiti, byl by
to jistě ustanovil. Výklad stěžovatelův odporuje účelu ustanovení poslední věty § 37 III. dílčí novely. Ta okolnost, že usnesení knihovního
soudu, jímž byl povolen vklad zástavního práva za pohledávku v pořadí
vymazaného zástavního práva za pohledávku Aloisa V-a, nabylo právní
moci, jest pro posouzení otázky nerozhodnou, ježto věřitelé po pohledávce Aloisa V-a následující nepotřebovali si stěžovati proti tomuto

. . uce chráněni ustanovením poslední věty § 37 lIl. dílčí
usneseni JS~ takovýto vklad ostatně nezakazuje, ale přesně přikaZUJe,
novely, ktera
,..'
by, se k němu nepnhlIzelo.

N e j v Yš š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

I ' ekurent má nedůvodně za to, že se ustanovení posledni
DovO aCI r
,
t· k'
. k
'h d· v prvé'
37 lIl. dílčí novely k obč. zak. ne y a ~~znan; y vy ra. y ,.
.
,
v~ty § d ' kt rá byla učiněna p o z a haj e n I drazebnlh.o nzelll
vete uve ene,
e
, k . t'
'I
'eo·
·'zené nemovitosti, nýbrž prý jen poznam y, k era se SLa a pr
o za.t I draz'ebn'ho řízení a nebyla do za h'aJem
. 'd raze
'b m'h o nz
"' en'I vyta kt..
ha J
za,.t
emm'
' I d'l'·
I ' nelze
Neboť ustanovuje-li poslední veta § 37 ll. I ~~ n?ve y, z,e . .
u~:~ižeti k 'poznámce výhrady u.činěné p.ř e ~ zaha)emm. ~ra~eb~!ho.
P. 'jest úsudkem a maiori ad mmus soudlÍ1, ze lze 11m mene pnhhzett
nzem, ,
ne' vy'hrady zapsané až p o zahájení dražebního řízení.
k poznamce o
. . , , . ,. 'I 78 tenogr
s
.To I ne zřejmě i ze zprávy komise pro JUSÍlČlll vecI pn .
rot~?olu bývalé panské sněmovny ~Xl sesse ~912 str. 185, kde se p~avI~
P
. k ' s do kterého sahá pravo vlastmka
nemovlÍosÍ1 nakladatl
ze Ja o ca ,
'
,.
b vyko
s u rázdněným pořadím, jest doba povolen! vnuc~ne sprav?, ne
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~ d 'b V tomto doslovu to nebylo ovsem pOjato do zakona, nybr z
,
'b·h"'
. Avšak
nane raz y.
b I onen čas omezen jen do poznámky zavedem draze m o flz.enL
,
. y t toho patrno že úmyslem zákonodárce bylo ponechaÍl vlas!mku
~e:m~vitosti nakládati s uprázdněným pořadím, jen do doby pozna,?k~
zahá·ení d:ažebního řízení. V souzeném přípa~ě ~šak, ne.bylo poradl,
ol.
listu C zástavního práva Aloise V-a, kt~rehoz, por~dl s:,. do~olacl
pk
t doma'há v době poznámek zavedem drazeb111ho nze111 alll
Ie u r e n ,
9.32
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I · c·
U rázdněno, any poznámky ty se ~laly 27. Jed~a 1
na Je n~ po OVI~~
P3 k 't a 1932 na druhé polOVICI vydrazene nemOVItostI, kl,ezto vy
~a; z~~t~vního práva Aloise V-a a poznámka výhrad~ podle § 37 IP:
dílčí novely se staly až 21. Iístopadu 1932, a nemohl! pr~to ,vlast111cI
nemovitosti s oním pořadím do zahájeni dražebního rízem vubec nakládati.
'důvodnou ani další vy· tka že zadnější hypotekární věřitelé neNem
'
. . d'
k
1 soudce
byli oprávněni k odporu proti žádanému ~~ra I, a ze a~1 exe ucn,.
_
nebyl oprávněn rozhodovati o platno,sÍl zadaneh? pOladl, an p:Y,dovo
lací rekurent pravoplatným usnesemm kmhovlllho sO,udu pora;JI p?~
1'01.53 lisl. C pravoplatně nabyl.. Neboť tím nabyl zapls v por~dl je .
lormální právní moci, avšak proti pořadí P:? nedostatek ~laL~nellll
právní" moci, to jest, zd·a tím skutečně nabyl ventel onoho, poradl, JS?':
zadnější věřitelé oprávněni vznésti odpor podle § 213 ex. r: a exek~c~l
soud jest povinen zkoumati, zdali hypotekární věřitel s hledls~axhmo neprávního žádaného pořadí skutečně nabyl (srovnej rozhodnuÍl us. 4152,
7941, 8388 a 9883 sb. n. s.).
,
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čís.
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.aJI )~ dnem vydan~ ~~ta~ovacího usnesem, nikoliv teprve jeho pravomOCI, I,tehdy, bylo-II rlZem zastaveno pro nedostaveni se dlužníka k vyrovnaClmu roku podle § 45 odst. 1 vyr. ř.

Proti opatření soudu, jež b)'l~. vydáno za. n,e~POl:ného řízen,í, by je
" I 'připravilo nebo by se vysehlly OkOlnosti, jez ma soud podle svého
uc:vn
n~hO názoru za rozhodné, - není samostatného opravného prop.s
tr'edk
u Dovolací rekurs jest tu odmítnouti,
rekursn! soud rer·
" ,třebaže
,
lmrs vyřídil a považoval ono opatrem za spravne.

(Rozh. ze dne 19. ledna 1933, R J 1269/33.)

(Rozh. ze dne 19. ledna 1934, Rl 1311/33.)

., ~ o u d. p r ~ ~ s t o I i.e e prohlásil exekuční řízeni vymáhajících vě
ntelu protI dluzmku za ntcotné. Rekursu jedné z vymáhajících věřitelek
~ek u : sní s o u d vyhověl, napadené usnesení ohledně ní zrušil a ulozll prven;u soudu, by dále podle zákona jednal. O ů vod y: Prvý soud
napa.denym usnesentm prohlásil exekuční řízení vymáhajících věřitelů
za ntc<:tné proto: že tito věřitelé vydobyli si zástavní právo na základě
exekuc! po::ole~ych ~ne 2~ . .listopadu a 28. listopadu 1932 tedy za vy: ovnaclho n~:~1 P;Otl d!uznt~u; Než z vyrovnacích spisů bylo zjištěno,
ze vyrovnacI nzenlprolt dluzmku bylo u·snesením ze dne 17. listopadu
1~3~ ~astaveno. Úč!nky zastave~í vyrovnacího řízení.nastávají již dnem
vydam zastavovaclho usnesent, ntkohv teprve jeho pravomocí jak i
v rozhoqnu,tí nejvyJšího soudu čís. 2975 sb. n. s. bylo vysloveno: Ježto
exekučnt ,n~vrh s!~zJvatelky na povolení exe~uce zabavením pohledávky
u poddlu~ntka ucmen byl dne 26. listopadu 1932 a i povolení této exe~uce prvfm s,~udc;m se, stalo dne 28. listopadu 1932, tedy po zastaveni
,~rovnaclho !IZen!, nenl v souzeném případě za těchto okolností dán
d~vod zm~tecnos!t tohoto exekučního řízení, an návrh exekuční byl Uči
nen v dobe, kdy vyrovnací řízení bylo již zastaveno.

firma T. opověděla k rejstříku zápis prokury Osvalda T-a. R e jo tří k o v Ý s o u d vrátil žadatelce podá~í, by je doplnila doklady o
státní příslušnosti prokun.sty. Rek u r s n I s o u d k rekursu hrmy T.
napadené usnesení potvrdIl.
Ne j vy Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs firmy T.

, ..~~!ttkY zastav~n! vyrovnacího řízení pO~le § 65 čís. 1 vyr. ř. nastá-

Ne j vy

Š

š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

o ů vod y:
. ' Stačí poukázat~ ~.a správné odůvodnění rekursního soudu, jež odkazUJe n~ ro::~od~ult ClS. 2975 sb. n. s. a dodati, že účinky zastavení vyrovnaclh? nZent podle § 65 čís. 1 VyL ř. nastávají již dnem vydání za~!av~vaclho usnes;ní a nikoliv teprve jeho pravomocí, i tehdy, bylo-li
HZent zastaveno nasledkem nedostavení se dlužníka k vyrovnacímu roku
podle ~ 45 od~tavec (1) vyr. ř., ana ustanovení ta byla převzata z §§ 37
a 56 predch?z:ho vyrovna,cího řádu čís. 337/14 ř. zák., kde pamětní spis
k § ~~ pravI, ze zastavemm vyrovnacího řízení jest dána možnost nejen
vyhlasení konkursu, nýbrž i okamžitého vedení exekuce věřiteli aniž by
pra,::oplatnost zastavovacího řízeni byla toho předpokladem, ~ teprve,
kdy~ rekurs p;ot! zastavov,ac.ímu us;,esení dosáhl úspěchu, jest provedene. exekučnt ukony zrUSlt!. Ponev"dž to platí všeobecně a rekurs
pro~ ~.a~t~vo,vacímu usnesení podán nebyl, nelze ani v souzeném pří
pade clmtt vYJ1mku a proto rozhodnuto jak se stalo.

Důvody:

Dovolací rekurentka požádala o zápis prokury Osvalda T -a ve firemním rejstříku. O ton;to návrhu so~d prvn! stolice neľOzh~dl. ve" vě~i,
nýbrž vrátil po~ání zadate~ce, by Je dopl?lla dokl~dy, o statnl pns!us.nosti jmenovaneho prokunsty. Do takoveho opatrel11 soudu, ktere Je
vydáno za řízení, by je účelně připravilo neb aby se vyšetřily akalnosti,
jež má soud podle svého pr~vního názor~. za rozhodné, neni vša~ podle
S§ 35 34 zákona ze dne 19. cervna 1931 CIS. 100 sb. z. a n. (obdoo. § 34
cit. zák. a §§ 85, 186 c. ř. s.) samostatný opravný prostředek přípustný,
. na čemž nic nemění okolnost, že rekursní soud rekurs vyřídil a považoval ono opatření za správné. Tímto opatřením se soudy nikterak nedopustily nezákonnosti, takže by tu nebylo ani podmínek § 46 nesp.
zák. Dovolací rekurentce je ponecháno na vOli, by vyvolala rozhodnutí
nižších soudů ve věci buď tím, že příkazu, který považuje za bezpodstatný, nevyhoví, nebo že své stanovisko ihned soudu oznámí. Tepr,::;,
až bude vydáno vyřízení ve věci, bude lze jeho správnost a tedy po pnpadě i nutnost onoho doplnění přezkoumati cestou stolic .
čis.

13191.

Zákonu jest cizí instituce projednávatele

pozůstalosti.

(Rozh. ze dne 19. ledna 1934, R I 1318/33.)
P o z ů s t a los t n í s o u d vzal na vědomí prohlášení Dr. Rudolfa
M-a, že přijímá úřad projednávatele pozůstalosti, a poukázal dědičku
Emu L-ovou, že jest vázána testamentárnÍm ustanovením projednávatele
pozLlstalosti. Rek u r s n i s o u d napadené usneseni potvrdiL
Ne j v yš š í s o u d změnil napadené usnesení v ten rozum, že zrušil usnesení prvého soudu.
Civilni rozhodnuti XVI.
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Důvody:

Podle posledního pořízení ustanovil zustavitel Dr. Rudolfa M-a vykonavatelem poslední vůle a pro jed n á vat e lem p o z úst a I osti. Jde nyní o to, má-li ustanovení projednávatele pozůstalosti posledním pořízením vůbec právní význam v pozůstalostním řízení a zda jest
závazným pro pozůstalostní soud a dědice. Zodpověděly-li nižší soudy
otázku kladně, třebas ne ve stejném rozsahu, nelze rozhodnutí jejich
ušetřiti výtky nezákonnosti s hlediska § 46 odst. (2) zák. čís. 100/31
sb. z. a n. Zákon zná instituci vykonavatele poslední vůle (§ 816 obč_
zák. a §§ 80 a 164 nesp. pat.) a vybavíl ho i určitými právy a povin-.
nostmi. Naproti tomu nezná platný zákon (obecný zákoník občanský a
předpisy nesporného patentu jakož i zák. Č. 100/1931 sb. z. a n.) vůbec
instituci projednávatele pozůstalosti ve smyslu uvedeném nižšími soudy
a jest podle platných předpisů zákona projednávání pozůstalosti věcí
soudu. Zákon nevybavil také projednávatele pozůstalosti jako lakového
právy pro pozůstalostní řízení. Pojem projednávatele vyskytuje se jen
ojediněle v zákoně, a to ve čl. XX uvoz. zák. k c. ř. s. jako zastupce stran
před bursovním rozhodčím soudem. Z ustanovení tohoto nelze však pro
souzený případ' nic vytěžiti. Nebyla-li však zákonem zřízena instítuce
projednávatele pozůstalosti pro pozůstalostní řízení s určitými právy a
povinnostmi, nemohlo ani zřízení projednávatele pozůstalosti posledním
pořízením založiti pro osobu ustanovenou projednávatelem pozustalosti
právní instituci vybavenou právy v pozůstalostním řízeni. Neboť, tře
baže jest podle § 817 obč. zák. dbáti toho, by vůle zůstavitelova byla
splněna, má se tak státí jen, pokud to zákon připouští. Nelze však splniti
vůli zůstavitele v tom směru, by třetí jím určená osoba byla projednáv~telem pozůstalostí, ano, jak bylo již shora řečeno, jest podle smyslu
zakona projednání pozůstalosti věcí soudu a stranám jest jen v § 29
nesp. pat. dovolena určítá účast na projednání pozůstalosti. Vnutiti straně
pro výkon tohoto práva zástupce posledním pořízením ve formě (v osobě) projednávatele pozůstalosti, odporovalo by zásadě § 79 odstavec
prvý nesporného patentu. Správnost tohoto názoru uznává výslovně í
nauka (Ehrenzweig, Erbrecht, str. 445, Krasnopolskí, str. 321, pozn. 2
a Rintelen, str. 72). Usnesení nižších soudů jsou tudíž, pokud vzala prohlášení Dr. M-a, že přijímá úřad projednávatele pozůstalosti, na vědomi
a pokud vyslovila závaznost dědičky na jeho testamentární ustanovení
tímto projednávatelem, v odporu se zákonem, neboť nemají v něm Vltbec oporu.
čís.
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Účastnici rozvrhového řízeni mohou odporovati přikázáni pohledávky co do její jsoucnosti, její výše nebo jejího pořadí i z důvodů,
které povinný při zřízeni zástavního práva nebo později neuplatňoval,
třebaže knihovní zápis nabyl formálně právní moci.
Ve zpětvzetí námitek proti směnečnému platebnímu příkaZ11 Indosantem nelze spatřovati ratihabici (dodatečné zmocněni) směnečného

hl' šení učiněného za indosanta neoprávněnými zástupci, m~la-1i
pr,? tva f
námitek indosatáři býti zabezpečena pohledavka, ktera mu
e
zpe _, zlU-S,m
a, na úkor ostatních věřitelů indosanta. Na základě tohoto
el
nepns
t"1 nam1-tek prot·1 smenecne
.. - ' mu pia
_ dosamentu nevznikl ani po zpetvze
.:
~~bnímu příkazu plah~ý směne~ný závazek. ind?sant~, je!lž by mohl byt~
.. -t-n zástavním pravem na Jeho nemov1tosh. Doslo-h prece k pravo
zaJls e
.
d' -_·t \. - i b od
1 tnému zřízení zástavního prava, JSou za nt ven e e opra,:nen '. y
~:rem podle § 213 ex. ~. zabr:mili přikázání tvrzené pohledavky mdosatáře před jejich pohledavkaml.
(Rozh. ze dne 19. ledna 1934, Rv I 261/32.)

s:

Na exekučně vydražené nemovitosti vázla p~d pol.
28 pro žalujíci
diskontní ústav knihovní pohledávka 20.000 Kc.' pro__ .zalo;anou b~nku
pod pol. C 24 na základě směnečnÝ~,h. plateb~Ish pnka:u_ pohledavka
265.240 Kč. Při roku k rozvrhu nejvyssIh~ p~da.l1l. z~ vydIaz~nou nemovítost vznesl diskontní ústav odpor proÍl pnkazal1l_ pohleda~k~ b~nce
z těchto d ů vod ů: Pohledávky žalované ze smenek protI_fIrme T.
(dlužnici) byly proti firmě
ne~latn~ jednak proto~ ze prevod na
těchto směnkách byl neplatny, ponevadz nebyl pod_ep.san dle, stan_ov a
podle obchodníhO rejstříku osobamI k tomu opravnenyl11:, dvema cleny
správní rady akc. spol. T., dále že tato l!rma za. ony ~rnenky ned~stala
vůbec směnečnou valutu aní úhradu od zalovane, takze z toho quvod~
celá směnečná pohledávka proti firmě T. byla neplatná a bezduvodna
a že se nemohla státi platnou ani smírem ze ~ne 10. ledn~ 1~2~, kterym
firma T. své směnečné námitky proti směnkam vzala zt:~t'.lezto dodatečný smír nemohl pohledávku od původu neplatnou UCl~IÍl plat~ou. a
že ostatně tato pohledávka byla souhlasně s fIrmou_ T. pr~d uzavre.mm
smíru stornována. Byv poukázán s odporem na porad prav~, ~o~ahal
se diskontní ústav na žalované bance, by jeho odporu proli pnkazal1l
pohledávky 265.240 Kč žalov~né, bylo vyhověno. Žalobě bylo vyhoveno
soudy všech tří StOlIC. . ,
__
Ne j v y Š š í s o u d uvedl v otazkach, o nez tu jde, v

T.

důvodech:

pokud jde o dovolací důvod nesprávn'é,ho pr,ávní~o P?~?uzení věci
(§ 503 čís. 4 c. ř. s.), vytýká d~volatelk~ ~:ede~~Im, ze.m~Sl soudy neposuzovaly spornou věc s hledIska odpurcIho radu, ~eJ.mena jeho § 2.
Dovolatelka přehlíží, že tuto výtku nev~nesla. v _o.dvolal1l protI rozsudku
soudu prvé stolice a nemůže proto nyl1l dohane!I v dov?la~I to, co nevytýkala již v odvolání. NehledíC však k to~u )e mylny nazor dovolatelčin, že proti přikázání pohledávky lze vznesÍl ~dpor p.odle § 213 ex.
1., pokud se týče podati žalobu podle § 23: ex .. r; jen, )~?U-II..tu podmínky odporovatelnosti pohle~ávky P?d1le ~redpIsu odpur.clh~ ra~lu, n,eboť nic takového neplyne z techto zakonnych ustanovelll, nybrz z doslovu a z účelu ustanovení § 213 ex. ř. jest soudití, že účastníci r?zvrhového řízení mohou odporovati příkázání pohledávky co do jejI JSouc4'
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nosti, jeji výše nebo jejího pořadí i z důvodu, kterých povinný při zří
zení zástavního práva nebo později neuplatňoval, třebas knihovní zápis
nabyl formálně právní moci, protože vklad (záznam) může býti přes to
materielně neplatný a pohledávka platně neexístující (srov. rozh. Ol. U.
N. F. Č. 1256, 1783 a rozh. čís. 4152, 7941,9883, 11109 sb. n. s.). Jest
proto zkoumati, zda jest správný náhled nižších soudů, že žalobce právem vznesl odpor proti přikázání sporných pohledávek směnečných
čili nic.
Dovolatelka doznává, že R. a V., kteří firmu T. na směnkách podepsali, nebyli oprávněni za ni znamenati, má však za to, že tento nedostatek byl zhojen ratíhabicí, tím, že fírma T. vzala námítky proti smě
nečným platebním příkazům zpět. Než, i kdyby se přisvědčilo dovolatel ce, že ve zpětvzetí námitek může býti shledána v tom kterém případě
ratihabice (dodatečné zmocnění), v projednávaném případě tomu tak
není. Obě žíra (indosamenty) byla, jak správně dovodily nížší soudy,
neplatná. Je zjíštěno, že firma T. za směnky nedostala od žalované
úhradu, že od 10. července 1923 nebyla žalovaná z frankových směnek
nic dlužna, dále, že v době zažalování směnek í v době zřízení práva
zástavního, tudíž í při zpětvzetí námitek proti směnečným platebním
přikazúm, 10. ledna 1924, byla firma T. pasivní a předlužena, že žalované to bylo známo a že v dohodě s ní firma T. vzala námitky ty zpět.
Ze zjištění těch správně dovodil odvolací soud, že si žalovaná chtěla
zpětvzetím námitek zabezpečiti pohledávku, která jí nepříslušela, na
úkor ostatních věřitelů T. a že jest proto spatřovati ve zpětvzetí tom
právní jednání příčící se dobrým mravům a zásadě slušností a poctivosti
obchodní. Nemohlo tudíž zpětvzetí jeviti právních účinků vzhledem
k ustanovení § S79 obč. zák. Nedošlo proto k dodatečnému uděleni
zmocnění a nevzešel firmě T. ze žír na sporných směnkách směnečný
závazek. Nebyl-Ii tu však platný směnečný závázek, nemohlo ani dojíti
podle § 449 obč. zák. ku platnému zřízení zástavního práva na dražené
realitě, vklad (záznam) zástavního práva pro sporné směnečné pohledávky proti žalobkyni je neplatný a právem proto bylo vyhověno nižšími soudy odporu žalobcovu proti přikázání těchto pohledávek před
pohledávkou žalobcovou.
čis.
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Tuzemec, uzavírající smlouvu v cizí měně, vyhne se sice osudu, klery
postihuje měnu tuzemskou, musí však snášeti změny cizí měny, kterou
zvolil a podrobuje se v této příčině ciwzemským zákonům, upravujícím
otázky měny.
Protí tuzemci, uzavřevšímu v roce 1908 smlouvu o životním pojištění
v markách říšskoněmecké měny, platí říšskoněmecký zákon, týkající se
znění bankovního zákona ze dne 1. června 1909 (RGBI. S. 515), jakož
i úprava řišskoněmecké měny, k níž došlo zákonem ze dne 30. srpna
1924 (RGBI. Ii. S. 254).
(Rozh. ze dne 19. ledna 1934, Rv I 1035/32.)

Žalobce tuzemec, uzavřel se žalovanou říšskoněmeckou pojišťov
nou dne 3. 'prosince 1908 pojišťovací smlouvu, podl~. níž žalovaná měla
žalobci vyplatiti při dožití dne 3. pro~!llc~ 1928 pOj1stnou sumu ,10.000
marek německé měny. Žalobce zaplatIl vsechny premle, posle~ne rok~
1923 v markách. žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na zalovane
zaplacení 10.000 R. M. nynější říš,skoněmecké měny anebo podl~ kursu
ke dni 3. prosince 1928,80.000 Kc. Pr?ce~,~1 s?ud prve stol i c e žalobu zamítl. D u vod y:. V dobe POj1s~ovacI smlouvy, t. ]. dn:
3. prosince 1908 byla měnovou ]ecinotkou v Nemesku ~arka a obecne
se označovala písmenou »M«. V únoru 1916 obclrzel zalobce na svou
pojistku od žalované zápůjčku 1.600 Mk, které počátkem února 1922
splatil a tento peniz přijala žalovaná k úhradě po~kytnuté zápůjč~y. Veškeré premie byly zaplaceny. MeZI stranamI neOl sporu o tom, ze byla
uzavřena smlouva pojišťovací a žalovaná neodpírá placení vůbec, nýbrž
spor kotví v otázce, v jaké měně má býti pojištěná SUmu vyplacena.
Z přednesu stran i :: pojišťovací .~!,;louv~ a z návrhu soud ~jiš~uje, Ž,C
zalobce sjednal se zalovanou P0]lstovacl smlouvu v TeplIclch-sanove,
podle níž měla žalovaná vyplatit~ žalob~i p!i dožití, dne 3. prosince,: 92~
pojistnou sumu 10.000. marek nemecke meny, a ze prenue byly radne
zaplaceny. Jest předevšfm zkoumati, co bylo vůlí stran ohledně měny,
v níž mělo býti placeno. Soud řídě se předpisem § 914 obč. zák. a čI..
278-279 obch. zák., nelpí na doslovu výrazu a nepokládá proto za rozhodující, že na pojistce užito bylo označení marky »d. W.«, totiž. »ně
mecké měny«, o kterémžto označení se zástupd stran nedovedlI vyjádřiti, nýbrž přihlíží ke všem okolnostem, za kterých se sml?uva stala.
Tu třeba míti na mysli, že se smlouva stala roku 1908 za klIdných poměrů, několik let před válkou, kdy strany neměly žádný podklad k úvaze,
že doj de kdysi v budoucnosti ku poklesu a i k naprostému znehodnocení měny v říši německé a že bude zavedena nová měna na úplně
jiném podkladě než roku 1908. Strany nevyznačily zvláštním výrazem,
na př. eflektivně, jak uvádí čl. 336 obch. zák., ani výslovným vymíněním
zvláštního druhu peněz, na př. »zlatá IOmarka«, jak označuje § 987
obč. zák., že má býti placeno v kovových mincích. Jest proto soud toho
přesvědčení, že strany, sjednávajíce pojišťovací smlouvu, měly na mysli
běžné platidlo. Podle vyjádření ministerstva spravedlnosti ze dne 10.
listopadu 1931 zjišťuje soud, že roku 1905 platila v říši německé zlatá
měna s účetní jednotkou zvanou »marka«. Této zlaté měny však již
není, nýbrž roku 1924 byla zavedena nová zlatá!měna s účetní jednotkou zvanou »říšská marka« a zákonem stanoven poměr nové měny ke
staré v ten rozum, že se 1 bilion marek rovná 1 říšské marce. Zákonnými platidly jsou bankovky říšské banky a zlaté i stříbrné i měděné
mince, při čemž kovové mince starého ražení připuštěny jako zákonné
platidlo, což vše se zjišťuje z vyjádření ministerstva již citovaného.
Okolnost, že staré kovové mince, zejména zlaté marky, připuštěny jako
zákonné platidlo, nemá ten význam, by se z ní dalo vyvqzovati, že žalovaná má povinnost platiti v těchto mincích, neboť jednak není ani
tvrzeno, že takové mince ještě existují, jednak, jak již shora vytčeno,
strany neujednaly, že má býti placeno »efektivně« nebo v takových mlll-
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cích. Lze tudíž podle čl. 336 obch. zák. platiti podle hodnoty v době
dospělosti, tedy roku 1928 měnou zemskou, t. j. v souzeném případě
novou zlatou měnou v zákonném poměru ke měně dřívější. Pokles měny
jde na vrub věřitele. Změnu a pokles měny jest pokládati za náhodu,
která stíhá toho, v jehož jmění neb osobě se přihodí, jak stanoví § 1311
obč. zák. Lze také poukázati na § 1447 obě. zák., neboť měna z roku
1908 zanikla a nahodilá úplná zkáza určité věci zrušuje veškeré závazky. Ovšem tento paragraf stanoví, že dlužník má vrátiti to, co obdržel, a žalobce se toho dovolává s tím, že se dlužnik nesmí obohatiti.
Tohoto ustanovení nelze však v souzeném sporu použítí ve prospěch
zalobcův proto, že není žalováno z obohacení, nýbrž žalobní žádost·
směřuje k určitému přesně určenému plnění. Žaloba z obohacení byla
by změnou žalobního důvodu a změna ta nebyla ani navržena. Podle
lOho, co shora uvedeno, nemá žalobce nárok na vyplaceni 10.000 marek
nynějš: německé měny, tedy říšských marek, nýbrž na sumu, která by
se rovnala 10.000 marek dřívějších v poměm zákonem německým ustanoveném, t. j. 1 M. ř. rovná se 1 bilion marek, kterážto suma však jest
tak nepatrná, že se rovná nule. Ježto smlouva sjednána v Teplicíchšanově, tedy na území zdejšího státu, řídí se soud při jejim posuzování
zdejšími zákony, avšak, pokud se týče změn měny německé, jest ji posuzovati dle zákonů říšskoněmeckých, což plyne z povahy věci i z ustanovení čl. 336 obch. zák. Zdejší zákonodárství přirozeně se vůbec nemMe týkati vnitřního poměru cizího státu, jimž jest i úprava měny.
O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. DÍt vod y: Žalobce
nevymínil si plnění elektivně ve zlatě, žalovaná by musila takový závazek převzíti výslovně připojením t. zv. zlaté doložky nebo jiného
ustanovení tomu se co do účinku rovnajícího nebo mlčky způsobem
naznačeným v § 863 obč. zák. V době uzavřeni pojištěni byla v Ně
mecku zlatá měna marková, pojištěná suma zní na marky D. R. W., ně
mecké říšské měny, smlouva pojišťovací nemá ustanovení, které by bylo
lze klásti na roveň zlaté doložce. Měly tedy strany, ujednavše smlouvu
pojišťovací, na mysli jen tehdejší říšskou měnu německou, níkoli však
povinnost platiti skutečně zlatem a tím se neuvarovaly důsledkům plynoucím ze znehodnocení měny, na kterou pojistka zní, nevymínivše si
placení zlatem. Stranám postačilo, že šlo tehdy o zlatou měnu, z toho
však nelze dovoditi povinnost platiti pojistnou sumu zlatem, ano nebylo
tak výslovně ujednáno. Ani skutečnosti, které žalobce ve sporu a znovu
v odvolání uvedl, neopravňují soud ku přesvědčení, že úmysl stran smě
řoval k tomu, by pojistná suma byla splacena ve zlatě. Důsledky neočekávané změny a znehodnocení měny nese věřitel, žalobce. žalobce
domáhá se výplaty pojištěné sumy v nyní platných říšských markách
a domáhá se tím valorisace své pohledávky, avšak valorisace jest vyloučena zákonem čís. 187/19 sb. z. a n., kterým byla vyslovena zásada.
které jest užíti i co do závazků znějících na jinou měnu splatných ve
zdejším území (§ 6 cit. zák.). Ani německého zákona o zhodnocení nelze
tu použíti ke zhodnocení sporné pohledávky. Zákonem čÍs. 52/28 sb.
z. a n. byla upravena povinnost státu co do titrů předválečného dluhu
zajištěného, aniž pojaty do úpravy té i jiné dluhy, tím byla upravena

valorisace jen co do určitých pohledávek znějících na cizí měnu, nikoli
však všeobecně, pročež valorisace ostatních pohledávek toho druhu
znějících na cizí měnu je tím vyloučena. Skutečnostmi prvý"m soudem
bezvadně zjištěnými, které v odvolacím řízení nedoznaly změny a které
sj proto i soud odvolací osvojuje jako. z~klad sv.ého .r.o~hodn~tí (§ 498
c. ř. s.), je vyvráce~ názor odvolatele! z~.za!ova.n,: POJ~~~o.v~a Je pov]~na
zaplatiti mu pOJ1štenou sumu v nyn] bezne mene v l'lssKych markach.
Žalobce domáhá se zaplacení částky 10.000 marek nynější říšskoně
mecké měny nebo podle platného kursu 80.000 Kč, nikoli starých marek
oapírových, tedy předmětem žaloby jsou jen říšskoněmecké marky
přesně označené v nyní běžné méně, nebo československé koruny podle
kursu, a proto mohl prvý soud jen o této žádosti rozhodnouti (§§ 226
a 405 c. ř. s.).
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

Po právní stránce posoudily nižší soudy věc v podstatě správně.
Jde o pojistné z životní pojistky, ze dne 3. prosince 1908; podle ní mělo
se žalobci 3. prosince 1928 vyplatiti 10.000 marek německé měny. Kdo
uzavírá smlouvy v cizí měně, vyhne se sice osudu, který postihuje měnu
tuzemskou, za to však musí nésti změny cizí měny, kterou zvolil, a podrobuje se v této příčině cizozemským zákonům, jež otázky měny upravují. Proto platil i proti žalobci zákon, týkající Se bankovního zákoná
z 1. června 1909 (RGBI. S. 515), jímž byly noty říšské banky prohlášeny za zákonné platilo s účinností od 1. ledna 1910, takže žalobce
jíž tehdy pozbyl práva žádati výplatu ve zlatě, třebaže pojistné znělo
na původně zlatou měnu markovou, když se proti takové možnosti zákonné změny a úpravy měny nezajistil při smlouvě výhradou o placení
ve zlatě, což - jak dovodily nižší soudy - žalobce neučinil. Postihuje
ho tedy také úprava měny, k níž došlo zákonem ze dne 30. srpna 1'924
iRGBl..lI. S. 254), ve kterém byl stanoven poměr mezi dřívější měnou
á novou říšskou markou tak, že se 1 bilion marek rovná jedné říšské
marce. Žalobce měl by tedy z pojišťovací smlouvy nárok jen na část
nové říšskoněmecké marky, která by byla v tomto poměru k pojistné
sumě ve starých markách, což však byl by zlomek tak nepatrný, že se
prakticky, jak správně uvádí procesní soud, rovná nule. Nižší soudy
správně vyložily, že smlouva nemůže býti vykládána, j<lk to činí žalobce,
Že by totiž podle smlouvy bylo platiti ve měně (markové), která bud e
v Německu v platnosti v dob ě s P I a t n o s t i. Pro takový výklad
není podkladu ani ve smlouvě ani nelze jej dovoditi z jednání žalované
strany, jmenovitě ze skutečnosti, že žalovaná v roce 1923 požadovala
cd žalobce zaplacení zbývajících premiových částek do dne dospělosti.
Pokud jde o otázku zhodnocení, jest předem uvésti, že žalobce svůj
nárok - jak sám v dovolání zdiirazňuje - neopírá o zákonný předpis
o zhodnocení, nýbrž o smlouvu. Neprávem dovolává se žalobce předpisu
§ 7, případně § 989 obč. zák., protože otázku rozsahu závazku žalované se zřetelem ke změnám. měnovým, jest posuzovati podle přísluš-
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ných předF.i~ů německého p;áva, jež tuto ?tázku řeší. § 989 obč. zák ..
nelze fouzll! j~dnakpwto, ze nebylo vymměno placení ve zlatě, tedy
placem ve zlatych mmclch, jednak proto, že již neběží o měnu jen znehod~oceno~, nýb~ž o no~ou }ákonnou úpravu měnových poměrů, ve
ktere pomel' stare a nove meny byl wzrešen zákonnou cestou. Tato
úkonná úpra~a cizf ~ěn~ postihuj:" jak bylo dovoděno, žalobce, když
smlo~vu uza,:rel v CIZI mene a kdyz se smluvně pwti takovým změnám
nezajl.stJL Nejde tU,P!oto am,O obohacení, jako by nebylo šlo o oboha.cem am na strane zalobcove, kdyby se byly poměry měnové utvářely
v jeho prospěch, nehledíc k tomu, že žalobce ani o tento právní důvod
zalobu n~0J'í:al. Nemůže se tedy žalobce domáhati ani částky, která.
by.se, vnltm,1 hod:notou wv?ala tomu, co sám žalované zaplatil. Pří
slusny konecny navrh, ktery v tomto smyslu činí žalobce v dovolání
nebyl v odvolán!. K,tvrzení.,žalobcovu, že žalovaná dostala od zdejšíh~
s~atu .. 50. mlhon~ Kc k vymení nároků tuzemských pojištěnců, nelze
pnhhzetJ, protoze je to pro opravné řízení nedovolená novota. Nelze
se zabývatí .::n/ ho~podářsko-folitickými ~va~ami dovo,lání, jmenovitě
o smyslu pOjlstovaclho regulatJvu a o premlOvych reservach. Tyto před
P!sy mají slo~žltJ o~h:aně nároků pojištěnců, netýkají se však rozsahu
te~hto ,nar?ku" k:ere j~OU ~prav~ny smlouvou, a pokud jde o otázky
menove, pnslusnyml predplsy menovými. Nerozhoduje konečně aní to
jak, ž~lov~ná uspokojil~ sv~ říšskonět;Jecké pojištěnce a jak byly pří~
slusne otazky posuzovany hm neb Omm soudem v jiných sporech.
čís.
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\?,I«I!!, se ,z~ručn,í P!ohlá~ení peněžního ústavu veřejně účtujíc/hO
k zajlstem verejnopravmch naroků ve smyslu vládního nařízení ze dne
22. prosince 1918, čís. 87 sb. z. a n. (odst. 5 prováděcího nařízení ze
dne 18. ledna 1919, čls. 46 sb. z. a n.) vztahuje i na dávku z majetku
a z přírůstku na majetku.
Zaručil-Ii se peněžní ústav jen do určité výše, ručí jen za daně a
dávky v té výši, nikoliv i za jejich přlslušenstvl, vyplývajíc! z této částky.

(Rozh. ze dne 19. ledna 1934, Rv I 1161/32.)
Žalovaná banka převzala písemným prohlášením ze dne 21. dubna
1920 záruku za Ludvíka A-a za všechny daně a přirážky, jež mu byly
nebo budou předepsány, až do výše 10.000 Kč. Žalobou, o niž tu ide
domáhal se československý stát na žalované bance zaplacení 10.000' KČ
a to d'aň z příjmu za 1920 - 1.820 Kč 70 h, daň výdělková za 1920 _
1.056 Kč, daň z obratu za 1920 - 700 Kč, dávka z majetku 6.464 Kč.
Pro c e sní s o u' d p r v é s t o li c e přisoudil žalobci na daních
3.576 Kč 20 h s 5% úroky od 26. října 1926, nikoliv však i dávku z majetku, maje za to, že nebyla kryta záručním prohlášením. O d vol a c í
oS o u d nevyhověl Odvolání ani té ani oné strany.

N e j v y Š š í s o u d vyhověl částečn~ o.dv?láním ?bou .stran a změ-.
ni! rozsudky nižších soudů v ten rozum, ze je zal ovana povmna zaplalItl
žalobci 10.000 Kč s 5% úroky od 17. března 1928.
D

ů

vod y:

Dovolání žalované strany není opodstatněno ve věci samé. Je netazhodno, kdy se počalo promlčení daní připadajících na rok 1920, protože
správně bylo poukázáno v rozsudcích nižších soudů k tomu, že promlčení bylo podle § 6 zákona z 18. března 1878 Č. 31 ř. z. přerušeno
náhradním doručením platebních rozkazů, k němuž podle rozsudku procesního soudu došlo 28. listopadu 1924. K tomu žalovana ve svém qdvolání vůbec nepřihlížela. Podle druhého odstavce cit. ~ 6 počala běžeti
nová promlčení lhůta uplynutím onoho správního roku, ve kterém byla
strana vyzvána k zaplacení, čemuž zajisté odpovídá doručení platebních
rozkazů, v souzeném případě tedy začátkem roku 1925. Bylo by tedy
došlo k promlčení koncem roku 1930, kdyby zatím nebylo došlo k novému jeho, přerušení platební výzvou ze dne 19. listopadu 1929 podle
§ 282 zákona č. 76/27 sb. z. a n. Žalovaná neprávem se dovolává § 1497
obč. zák., protože tu platí speciální ustanovení citovaných již zákonů
také v otázce přerušení promlčení.
BylO však ve věci vyhověti dovolání žalující strany. Správně se
v něm poukazuje k účelu, jemuž podle zjevné a doznané vúle stran garanční prohlášení mělo sloužiti. Podle odstavce I žaloby, jehož obsah
byl v žalobní odpovědi uznán za správný, šlo o to, by bylo l~kárníku
Ludvíku A-ovi umožněno vystěhovati se do ciziny. šlo tedy o opatření
ve smyslu vládního nařízení ze dne 22. prosince 1918, čís. 87 sb. z. a n.,
a prováděcího nařízení z 18. ledna 1919, čís. 46 sb. z. a n. Tato· nařízeni
týkala se zajištění veškerých daní s přirážkami a j in Ý c h v e ř e jn Ý c h d á vek a jako zajištění připuštěna byla v odst. 5 prováděcího
nařízení i záruka tuzemských peněžních ústavů veřejně účtujících. Taková prohlášení byla tehdy běžná a nemohlo býti pochybnosti o účelu,
jemuž měla sloužiti. Uváží-li se, že v době vydání garanční listiny byla
existence dávky z najetku stranám známa, že ručení v tomto směru nebylo ani vyloučeno ani omezeno, že bez jejího zajištění nebylo by se
garančním prohlášením dosáhlo zamýšleného cíle, kdyby se totiž prohlášení to skutečně bylo týkalo jen daní a přirážek, jak to nyní vykládá
žalovaná, a nikoli také jiných dávek, jež měla ona nařízení na mysli,
nelze o tom pochybovati, že prohlášení je vykládati podle § 914 obě.
zák. se zřetelem k uvedeným nařízením tak, že se týkalo i dávl)y z majetku a přírůstku na majetku. Za těch okolností nejde o výklad, který
by se příčil předpisu § 1353 obč. zák., zvláště, ana zaručená částka
stanovena byla pevnou hranicí, takže povaha nárokťt, za něž se žalovaná zaručila, měla pro ni jen podřadný význam.
V otázce úroků bylo dáti za pravdu žalované straně a v té příčině
nebylo dovoláni žalobkyně vyhověno v plném rozsahu. Se zřetelem
k § 1353 obč. zák. jest totiž, pokud jde o rozsah zaručení, vykládati
garanční listinu přesně v ten zpusob, že se žalovaná zaruči!a jen do
~í'še 10.000 Kč, že více od ní požadováno býti nemělo. Nic nenasvědčuje
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tomu, že chtěla převzítí záruku za daně a dávky v této výši a k t o Ul u
ještě i za jejich příslušenství, vyplývající z této částky. Proto nejde již
o úroky z veřejnoprávních fiskálních nároků, když celá částka byla tě
mito nároky vyčerpána, nýbrž o úroky způsobené prodlením žalované
strany, pokud šlo o její ručební závazek povahy soukromoprávni, takže
pro tyto úroky platí již předpis § 1480 obč. zák. a bylo tedy žalobkyni
přiznati jen požadované 5% úroky za dobu tří let nazpět počínaje od
žaloby, když žalovaná sama připustila v odvolání, že by měly býti
úroky počítány za tři roky od rozsudku.

nosti se ma vec ta , ze Šl
1 dohodě s ní což zřejmě Jest nesporne.
pohledávku pro !~~~ .:I:d~vk: firmy Š. a spol. proti žalo,bci, zp~sobem
Jde proto o y)',~<; a~f:í proto Žalovaná firma ani s hmotnepravmho am
zákonu. se ,pnc.lClt;lho hlediska oprávněna vésti exekuci.
s formalne pravm
čís. 13196..

13195.

K zániku směnečného dluhu zaplacením není třeba, by plátci byla
vydána kvitovaná směnka a po případě i protest pro neplacení.
(Rozh. ze dne 19. ledna 1934, Rv I 1408/32.)
Na základě směnečného platebního příkazu byla povolena žalované
firmě L. proti žalobci Adolfu B·ovi exekuce na svršky. žalobu o nepří
pustnost exekuce odůvodňoval žalobce tím, že po vzniku exekučního titulu
byla vymáhaná pohledávka firmě L. zaplacena firmou Š. a že tím zanikla. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly.
N e j vy Š š í s o u d uznal podle žaloby.
Dúvody:
Žalobce odúvodňuje nepřípustnost exekuce nespornou skutečností, že
pohledávka, na niž zní exekuční titul (směnečný platební pří.
kaz), po jeho vzniku byla firmou]. Š. a spol. vymáhající věřitelce, žalo.·
vané firmě bratří L. zaplacena a tím zanikla. Odvolací soud míní, že zaplacení nebrání dalšímu vedení exekuce firmou bratří L., poněvadž prý
zevrubnější podrobnosti placení nejsou ze spisů zřejmé, zejména zda 3e
placení stalo ve smyslu § 44 směn. zákona. Tomuto názoru však nelze
přisvědčiti. Nebof směnky dal žalobce firmě Š. za účelem placení svého
dluhu u této firmy a tato je předala firmě bratří l.. za účelem placení
svého dluhu u této firmy. Platila tedy firma Š. a spol. firmě bratří L svůj
dluh, ale současně i směnečný dluh žalobcúv a nemá firma bratří l.. proti
žalobci ze směnečného platebního příkazu nic k požadování, poněvadž
měla proti žalobci a proti firmě Š. jedinou společnou pohledávku. Neroz·
hodným jest, nežádala·li firma Š. podle § 4 sC1ěn. zák. vydání kvitované
směnky i s případným protestem pro neplacení, neboť to jest jen právem
platícího dlužníka a není ani podstatnou součástí placení (§ 1412 obč.
zák.), ani předpokladem zániku po.hledávky (§ 1411 obč. 2<'1k.). Žalovaná
strana odůvodňuje své oprávnění k vedení exekuce tím, že jí firma Š. za
sporu postoupila (§ 1392 obč. zák.) svou pohledávku za žalobcem, jenž
o tom byl dopisem ze dne 30. října 1931 uvědoměn. Okolnost ta jest bez·
podstatná, an exekuční titul (směnečný platební příkaz) nezní ve prospěch firmy Š. jako vymáhající věřitelky a nemůže proto firma bratří L.
ani jako postupník vymáhati exekučně pohledávku, pro niž není vůbec
směnečná

čku dvěma osobám, které mu vydaly

Ik ač členem společenstva byla
k zajištěni úv~ru smen~u Jak:etr:J:~e ~ianovách dovolen~ pos~ytovati
jen jedna z llIch a dru~stvu k Ytnutí zápůjčky nečleIlu llIcotnym.
zápůjčky i nečlenum! )es! pos y,
'I n vznésti ve směnečném řízení
Tuto námitku muze zalovany nec e
proti přímému smluvníku.
•

čís.

'm řípadě ani nejde, a neprospělo b]

"

.exekučního titulu ~ o mz ~s~~u~~~t~no~ v § 9 ex. ř. uvedenou: Ve skutecjí ani, kdyby J'rokkaz~laf~ma 6ratří L. vymáhá svou zaplace,nlm zamklo,!-

'

'

00

Poskytlo-h spole':,enstv? zapuJ..
o

(Rozh ze dne 19. ledna 1934, Rv I 2538/33.)
,
' I čenstvo s ručením obmezeným, po'
žalující zálozna',zar.sane, spo,~ B-o' zá ůjčku, k jejímuž za·
skytla žalovaným, BonvoJI a, c:st~~u přij~ c1enem žalující záložny
jištění jí ž~lov.am vydail smen y, PB o Proti směnečnému platebnímu p~í.
byl jen Bonvo] B., mko IV,Cestmlr. . ichž žalovaný čestmír B. namltJ
kazu podali námitky, oba 1zalo~~m~ ~j~kY nebyl členem žalujícího druií:mimo jiné, že v dobe 1?oscytn'!- 1 zap I tn' O b a n 1ž š í s o u d y po·
stva a že proto jeho zavaze~ ]e~: nep a yi ln sf O d vol a c í s o u d .
nechaly st;lěnečný .plate?2 1 prd\~~ oVd ~ c\:o N~správné právní, poso~·
uve?l v o,ta~ce, o n~z ,t~ ] e, v že se na adený rozsudek nezabyva~ na·
zem spa!ru!e odvol,am .len v ~omJI
žalující záložny a že proto sm~n~y
mitkou, ze zalovam J?~!SO~ ONa c ~n~, rozsudek výslovně však pravl, ze
jsou neplatné a bezucmne. ,apa : Yd"
rokázáno že žalovaný Bo"tato námitka je ,bez~?~st~tn,;" p~~~v: ž! i]je~u valuta byla vyplacena. To
řivoj B. členem zalu]1cl zal,?z,ny
'f bvl-li úvěr povolen jednomu ze žak vyvrácení nám!1ky postac~]le" nebo vadil by zajisté 'spolupodpis nečlena
lovaných, jenž jest clenem za o,,?y,.~e
ohla býti brána vážně a nebylo
na směnce, kdy.by v~bec ,t~to dn~n:l d~á::í žalujicí strany proti stanovám
již předem zře]1no, ze J'npa ne]e b míti sice následky pro záložnu
(poskytnutím úvěru nec:enu~ m;hl?kdyV však neplatnost abezúčinnost ji·
podle § 88 zák. o s~olecen~ ee , m
nak pla~ně vy~t<;venych smene\ '1
e dovolání žalovaného Bořivote B,-a,
nevy
Ne] v y s S 1 S? ~ d, I
čestmíra B-a a zrušil ohledne neho
vybověl však dovolam za ovane o
,
~ " Platebn'l oříkaz
smenecny
•
. V tomto
. smeru uvedl v
v

,'h

dúvodech:
,
'B
, . tkn neplatnosti a neúčinnosti
Právem upla!ň?val ,ces.tmn ěn~č:é:l závazku proti žalobkyni, poně·
úvěrového utednam a tll~ 1 ~m Nelze s~uhlasiti bezvýjimečně s práv·
vadž nebyl c1enem spo ecens va.

~
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ním názorem odvolacího soudu, že nedostatek členství v družstvu nemůže
míti v zápětí neplatnost směnky jinak bezvadně vystavené. Zalobkyně
v dovolací odpovědi připouští, že členem záložny, jež je společenstvem
dle zákona č. 70/73 ř. z., byl Bořivoj B., nikoli jeho bratr Čestmír B.
Činnost žalobkyně ve smyslu § 1 tohoto zákona musí směřovati jen ku
podpoře výdělku nebo hospodářství jejích čl e n ů. Zalobkyně však poskytla podle rozsudkových zjištění úvěr obě m a žalovaným, kteří jí
k jeho zajištění vydali směnky jakožto přijatelé, uzavřela tedy zápůjčku
i sne č 1 e ne m. Takovéto poskytnutí zápůjčky je podle stálé praxe nejvyššího soudu jednáním nicotným ve smyslu S 879 obč. zák., pokud to
není ve stanovách dovoleno. Tuto námitku občansko-právní mohl dovolatel vznésti proti přímému smluvniku ve směnečném řízení, poněvadž:
sporná směnka byla vydána ke krytí závazku z nicotného jednání. Ze žalobkyně mohla podle stanov poskytovati zápůjčky též nečlenům, se ani
nepokusila tvrditi, naopak tvrdila, že strana žalovaná, to jest oba žalovaní - je jejím členem, - což se však ohledně Čestmíra B. objevilo nepravdivým. O tom, že úvěrní závazek prvého žalovaného měl býti upevněn převzetím závazku druhým žalovaným, nečlenem, směnečně, nebo že
šlo o jeho ořístup k dluhu prvého žalovaného ve smyslu §§ 1344. 1347
obč. zák., - což by nevybočovalo z mezí zákona (rozh. 11.470, 11248
sb. n. s.) - nebylo žalobkyní nic tvrzeno v první stolici.
čís_

13197.

K veřejným orgánům uvedeným v § 172 čís. 1 ex. f., jež majl býti
k rozvrhovému roku obeslány, náleží i Všeobecný pensijní ústav, je-Ii
z exekučních spisů, najmě z odhadního protokolu, jakož i přihlášek jiných veřejných orgánů zřejmo, že prodané nemovitosti sloužily podniku
povinným provozovanému.
Okolnost, že Všeobecný pensijní ústav nebyl uvědoměn o dražbě,
má jen ten význam, že nemůže již žádati uspokojeni svých pohledávek,
jež k dražbě nepřihlásil, v přednostním pořadí, nýbrž teprve po uspokojení vymáhajícího věřitele.

(Rozh. ze dne 19. ledna 1934, R II 581/33.)
Proti usnesení e x e k u ční h o s o u d u, jímž bylo rozvrženo nejvyšší podání za exekučně vydraženou nemovitost, podal rekurs Všeobecný pensijní ústav Úřadovna "A« v Brně. Rek u r s n ís o u d napadené
usnesení potvrdil. Jest sice pravda, že exekuční soudy mají uvědomovati
ve smyslu výnosu ministerstva ze dne 14. března 1924 také Všeobecný
pensijní ústav, jest-li na nemovitostech do dražby daných zajištěno právo
zástavní pro daň výdělkovou, avšak, nebyl-li stěžovatelce proti předpisu
tomu a proti předpisu § 172 ex. ř. dražební edikt doručen a nepřihlá
sila-li v důsledku toho nedoplatek příspěvků ani k dražbě, ani k rozvrhu,.
není v zákoně předpisu, by v tom směru byla náprava zjednána, pak-li
její pohledávka není patrna ani z pozemkové knihy, jak tomu jest i v tomto případě. Jest tu poukázati k tomu, že dražební edikt byl řádně uveřejněn a vyhlášen a také v pozemkové knize bylo poznamenáno, že dra-

.
h··
takže všem účastníkům byla poskytnuta možžební řízem bylo:!,a a]e~o, dražbě a učiniti přihlášku. Předpis § 172 ex.
nost Zjednali slhved~m~~·tolů knihovních jímž však stěžovatelka nebyla.
• čelí jen k OC rane ven e
) ,
r.. .•. 4878 5028 a 9959 sb. n. s.
•
(VIZ 1 ClS. ., ~ o u d změnil napadené usnesení v ten rozum, ~~ zruNe J v y,s S 1 S , udu rvé stolice v odstavci B. 6 a to do vyse pošil r~zvkrhV,:e ~s:c~s:~~ ;~nsijJho ústavu a uložil prvému sou~u, ~y k ~odz
hledav y ~edo., rozsahu zrušení ustanovil nový rok k ustmmu Je rhovému Je nam v
dl
~ání a na základě něho aby znova rozho .
Důvody:

209 ex ř mají býti k rozvrhovému roku kromě jiný~h os?b
• . , ..,
d ' § 172 č. I ex. ř. K nim naleZl se zrevere
lne or;sany u~e s e~~v~dlnosti ze dne 14 března 1924 čís.
obeslány 1.
te1em k vypo.s1 m~:l1stf~stěSÍI~ku z roku 1924) také Všeobecný ~sijn~
7403 (uver. Ja °kc~s., h pisů a J·menovitě z odhadního protokolu, jakoz
ústaV ano z exe ucmc s
d"!" • prodané nemo'h'
hl
. . '·hlášek jiných veřejných orgánů dalo se sou 11; ze
1 z pn
•.
d ·k
innou stranou provozovanemu, u ne oz mo y
vitosti slouZ11}'. ~o .~1 u PO~nouti Všeobecnému pensijnímu ústavu pohlezdd~vodUp~~~~~~:o op~~~~ající zákonného zástavního práv.a.TNeSejde n~
av,y' z • b "
.., ústav nebyl uvědoměn o dražbe. o ma nyU!
tom, ze V:seo ecn~ penS1]m 172 druh' odstavec ex. ř. nemůže již žádaÍ1
jen ten vyznal?, ze podl~ § k . ež k dlažbě nepřihlásil v přednostním pouspokojení svych pohledav~ ,.1 í vymáhající věřitelky kterou byla Měst
řa~í, ný~.~ž/eprv~POte~i~ gl~fky které se dostalo V ~dst. B. 6 knihovní
sl5~.tSlron ~ n~í vná;ledUjící, totiž Rolnické zálož~ě v,l? a .proto byl? J~
vell e ce z
h
h T návrhu dovolac1 sÍ1znosÍ1 na zrusenl.
nom v tomto rozsa u vy ove 1
..
,
'"!" (§ 477 čís
V tomto rozsahu bylo pro zmatečnost rozvrhové nzem zruS1!.
.
4 c. ř. s., § 78 ex. ř.)
<

Podl e':l

čís.

13198.

Věřitel jest povinen 5~.!416 obč. ,zák.) použiti zaslaných mu peněz
nejprve k úhradě spl~tne tlz5?rovn~~~v~t;;;kU 1914 prominouti krátké
Pokud lze s h}edlSka §, vyr. r..
o z ůsobeno tím, že si dlužz bpy~žad~Vku
vyjádření odbOrníka.
prodlení v placent vyr~vnaClt.kV?~,
ník vyžádal dřive o spravnos 1 ven e ova

r

(Rozh.ze dne 19. ledna 1934, Rv !1 59/32.)
. 1 li
.• tu I·de domáhala se žalobkyně na žalované firmě !.1e;
Za o ou, o mz
..• '
•
.
d b t· hl ď k O Imem
přípustnosti exekuc~,.11Z vedla zal~v,,:na ~ v.y• °b0 1 g~tv:ze~:Yialobkyně
žalobky~ě bylo za.h~)e!lO vyroyn~c~ 1{zem, le~ 1930 529 Kč 30 h, zapra"tvrdila, ze, zaplahys1 zalova.ne plde 1· srpne 1930 ZaloM bylo vyhověno
vila vvrovnací splatku dospelou ne . srpna
.
soudy všech tří stolic.
...
N e i v yš š í s o u d uvedl v otázkách, o nez tu Ide, v
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důvodech:

,

,

Vývody, jimiž žalovaná doličuje uplatiíované dovolací důvody,.
vrcholí v podstatě ve dvou výtkách: I. Odvolací soud prý nesprávně vykládá v souzeném případě ustanovení § 1416 obč. zák. Tato výtka neoostojí. Z dopisu žalované ze dne I. srpna 1930, jehož výklad jest otázkou
právní, vyplývá, že částka 529 Kč 20 h, kterou poukázala žalobkyně žalované, došla k žalované dne I. srpna 1930 a že toho dne ji použila žalovaná k úhradě útrat sporu. V den použití této částky žalovanou, který jest
rozhodným pro posouzení věci, byla však splatná i první kvota v částce
629 Kč 30 h. Nebylo-li tu předpokladu § 1415 obč. zák, jak tvrdí žalo-'
vana, bylo její povinností podle § 1416 obč. zák., by použila zaslané jí
částky 529 Kč 20 h k úhradě vyrovnací kvoty, která byla jisté tíi.ivějŠí,
ježto hrozilo obživnutí celé pohledávky, kdežto při útratách hrozila Jen
exekuce pro ně, tudíž v částce poměrné značně menší než činila obživlá
pohledávka. Nelze proto ani s úspěchem tvrditi, že odvolací soud posoudil věc nesprávně s hlediska právního, dospěv k názoru, že žalovaná
neměla právo zaúčtovati zaslanou částku na útraty sporu, nýbrž že ji
měla použíti na zapravení vyrovnací kvory jako dluhu obtížnějšího.
2. Mylný jest prý nazor odvolacího soudu, že žalobkyně nezaplatila úplně
vyrovnaci kvotu z omluvitelného důvodu. Podle zásady vyslovené v plenárním rozhodnutí nejv. s. čís. 7760 sb. n. s. není opozděným a neúplným
splnění vyrovnání podle § 57 vyrov. řádu, přihodilo-li se dlužníku při
Plnění nedopatření, jež se v pravidelném obchodním styku všeobecně promíjí, a dlužník můze a jest ochoten je napraviti bez jakékoliv újmy věíite
lovy. V souzeném případě je zjišthlO, že žalobkyně obdržela dopis žalované ze dne i. srpna 1930, - kterym jí oznamovala, jak pouzila zaslané
částky a žádala obratem pošty o doplacení vyrovnací kvoty, dne 2.
srpna 1930. Nedodrzela-li žalObkyně přesně lhůtu '>obratem pošty" poskytnutou jí žalovanou k doplacení kvoty z důvodu, ze odevzdala dopis
dříve odborníku, jehož pověřila, nevyznajíc se v účetnictví výpočtem
vyrovnacích kvot, aby si zjednala jasno o oprávněnosti požadavku žalované, nelze říci, že se prohřešila proti pravidlům poctivého obchodníhostyku, s jehož hlediska jest posuzovati i rozsah poskytnuté jí lhůty. Dne
5. srpna 1930. - kdy podle zjištění nižších soudů navrhla žalovaná již
exekuci a kdy teprve ph přesném dodržení lhůty »obratem pošty« mohl
žalované podie jejího tvrzení v dovolání dojíti doplatek vyrovnací kvoty,
ježto dne 4. srpna byla neděle, - nemohlo se však mluviti o tom, že nastala nicotnost vyrovnání podle § 57 vy rov. řádu, když v ten den podle
rozsahu lhůty poskytnuté žalobkyni žalovanou k (ioplacení kvaty posuzovaného ovšem s hlediska pravidel o poctivém obchodním styku, neocitla se žalobkyně ještě v zaviněném prodlení s placením, jsouc, jak jest
přisvědčiti nižším soudům, oprávněna, by jako opatrná obchodnice vyžádala si dříve o správnosti požadavku žalované vyjádření odborníka.
Správnost názoru vysvitne tím více, když se uváží, že žalobkyně měla
podle zjištění nižších soudů zřejmě snahu plnitipoclivě schválené vyrovnání a že byla také ochotna a dokonce i napravila nedopatření ohledné
nedoplatku kvoty tím, že nedoplatek nabídla už dne ll. srpna 1930 žalované a, když tato odmítla, zaslala jej dne 19. srpna 1930.
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Proti usneseni rekursního soudu o odměně býval~ho poru~!1íka z!l
vedeni poručenství ze jmění poručencova. neni dovolacl rekurs pnpustny ..
(Rozh. ze dne 20. ledna 1934, R I 1274/33.)
Poručenský soud zamítl žádost bývalého poručníka, by mu bylo phsouzeno 5.000 Kč za jeho veškeré,práce poru~enské, a up~a~il jeho hotov,é
výlohy na 459 Kč. Rek u r s n I s o u d pnznal poru~mku 5.000 ~c.
N e j vy Š š í s o u d odmítl dovolacl rekurs kohsmho opatrovmka.
Důvody:

Napadeným usnesením bylo rozhodnuto o odměně bývalého poruč-·
nlka za vedení poručenství podle ustanovení § 266 obč. zák. ze jmění poručencova tedy o nákladech spojených s vedením poručenství. Podle
ustanovení prvého odstavce § 46 zákona ze dne 19. června 1931 čís. IDO
sb. z. a n. není v~ak rekurs proti rozhodnutí druhé stolice v otázce nákla·
dů řízení přípustný. Bylo proto rekurs podle ustanovení § 39 odstavec
(I) citovaného zákona odmítnouti. (Viz rozhodnutí čís. 3777 sb. n. s.)
čis.
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Odpůrči řád (ze dne 10. prosince 1914, čís. 337 ř. zák.).
Jest povinnosti žalobce, by odpůrči právo nejen opodstatnil, nýbrž
i svou pohledávku v žalohnim žádáni přesně udal.
Odpůrči nárok nelze uplatňovati pro nárok na výživné v době podáni
žaloby ještě nevykonatelný.

(Rozh. ze dne 20. ledna 1934, R I 1284/33.)
Smírem ze dne 28. listopadu 1929 zavázal se manžel žalobkyně Ru-·
dolf Z. starší platiti žalobkyni na výživné 200 Kč měsíčně až do právoplatného skončení rozvodového sporu. Trhovou smlouvou .ze dne 14.
prosince 1928 prodal Rudolf Z. starší svůj dům čp. 441 svým dvěma synům žalovaným Františku a Rudolfu Z-ovým, každému polovici, za cenu
40.000 Kč která se vyúčtovala tak, že žalovaní převzali dluhy ve výši
15.480 Kč; zajistili otci služebnost bytu a právo na poskytování nejnut·
nější stravy, oceňujíce obojí právo na 2.400 Kč ročně, a zbytek 560 Kč
mu vyplatili hotově. Žalobou, o niž tu jde, domáhala se žalobkyně na žalovanýcb Rudolfu Z-ovi mladším a Františku Z-ovi, by bylo uznáno právem že knihovní převod vkladu práva vlastnického s Rudolfa Z-a staršího', na jeho syny Františka a Rudolfa Z-a mladšího, každého na jednu
polovici domu čp. 441 jest proti žalobkyni pro její vyživovací příspěvky
měsíční 200 Kč, dosavadní a další útraty soudní do výše 5.000 Kč bezúčinný, a že žalobkyně může přes tento převod vlastnického práva pro
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řečené nároky vésti exekuci na tento dům čp. 441 a je vtěliti exekučně
v pořadí knihovní poznámky odpůrčí žaloby. Žalobní nárok odůvodnila
žalobkyně takto: Rudolf Z. starší neplatil jí, ač jest k tomu zavázán, mě·
síční výživné, a to ani za předcházející měsíce od srpna do prosince

takže se svým desetiletým synem trpí nouzi a nedostatek, i dřívější vyži:
vovací příspěvky, přiřknuté jí prozatímním opatřením po dobu sporu
o rozvod, musela exekučně na muži vymáhati a muž dal si pro ně prodati
skoro všechny své svršky, takže právem jest se obávati, že exekuce ta
zůstane marnou; Rudolf Z. st. prodal svůj dům č. 441, jehož cenu odhaduje na 140- 150.000 Kč, žalovaným, by znemožnil anebo znesnadnil
exekuční dobývání výživného, podle zákona jí příslušejícího, po případě
dalších nároků, z rozvodu snad vyplývajících, Rudolf Z. st., pokud lze
zjistiti, nemá jiné movité ani nemovité exekuci podléhající jmění, následKem čehož žalobkyně nemůže si jiným způsobem vymoci, pokud se týče
zajistiti placení ujednaných 200 Kč měsíčního výživného, soudních posavadních a dalších útrat a přiřknutých jí dalších nároků, takže jest
v prodeji domu čp. 441 spatřovati odporovatelné jednání ve smyslu § 2
ČÍs. 1,2,3,4 odpůrčího zákona ze dne 14. října 1914 čís. 337 ř. z. P r oe e sní s o udp r v é s t o I i ce žalobu zamítl, maje za to, že nestačí
odporovati pro vyživovací měsíční příspěvky 200 Kč, nýbrž, že bylo třeba
přesně uvésti celkovou výši těchto vyživovacích příspěvků a za kterou dobu, a podobně i, pokud jde o útraty, přesně udati, o které útraty jde.
O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému
soudu, by ji, vyčkaje pravomoci, znovu projednal a rozhodl.
N e i v y š š í s o u d nevyhověl rekursu.
Důvody:

Žalovaní namítají v rekursu, že žaloba nevyhovuje předpisu §§ 226
a 405 c. ř. s. a § 12 odp. řádu čís. 337/14 ř. z., činí tak však jen částečně
právem. Žaloba odpůrčí podle § 12 odp. řádu jest žalobou o plnění a
v žalobním žádání musí býti přesně udáno, v jakém rozsahu a jakým
způsobem má žalovaný něco plniti nebo trpěti k uspokojení žalujícího vě
řitele. Bylo tedy povinností žalobkyně, by odpůrčí právo nejen opodstatnila, nýbrž i svou pohledávku v žalobníni žádání přesně udala, ježto právě rozsa_h závazků žalovaných závisí na výši této vykonatelné pohle·
dávky. Zaloba těmto požadavkům částečně vyhovuje. Žalobkyně uvedla
v žalobě přesně exekuční titul proti právnímu předchůdci žalovaných,
který s nimi sjednal kupní smlouvu, podle právního názoru žalobkyn~
odnorovatelnou, i obsah tohoto exekučního titulu a také tvrdila, že jest se
obávati, že exekuce zůstane marnou, uplatiíujíc odpůrčí nárok správně
proti převodu práva vlastnického, tedy proti právnímu jednání svého
manžela, nikoli, jak tvrdí žalovaní, proti vkladu práva vlastnického.
V žalobní prosbě uvedla v prvé části, týkající se uznání bezúčinnostl
odporovatelného právního jednání, též nároky, proti kterým má býti
právní jednání prohlášeno bezúčinným, a v druhé části navrhovala, bv
žalovaní byli uznáni povinnými trpěti exekuci na koupený dům pro její
v nrvé části žalobní prosby jmenované nároky, které tam byly uvedeny
jednak měsíčním penízem ujednaného výživného, jednak nejvyššfm pe-

nízem 5.000 Kč, pro tvrzené příslušenství její pohledávky na výživném,
takže není pochyby, že žalovaní mají trpěti exekuci pro výživné měsíčních
200 Kč, a pro útraty sporu již přisouzené a další útraty do částky
5.000 Kč. Protože žalobkyně v žalobě poukazuje na vykonatelnost pohledávky výživného za dobu od 1. prosince 1929 do podání žaloby, určuje
dostatečně, že jde o vykonatelnou pohledávku 600 Kč, kterou však v žaiobní prosbě uvedla jen penízem vykonatelného měsíčního výživného
místo celkové vykonatelné pohledávky. Pokud jde o tuto v Yk o n a tel ~
n o u p o hle d á v k u 6 O O K č, prokázala žalobkyně své oprávnění
k žalobě odpůrčí podle § 8 odp. řádu, který činí toto oprávnění závislým
právě na vykonatelnosti pohledávky odporujícího věřitele, a odvolací soud
právem uložil prvému soudu, by o této žalobě ve věci jednal, při čemž
bude na prvém soutl6, by podle ustanovení § 182 C. ř. S. dal žalobkyni
upraviti vykonatelnou pohledávku na 600 Kč i v žalobní prosbě. Jinak
se má věc, pokud žalobkyně uplatiíuje odpůrčí nárok pro měsíční výživné
200 Kč, v době podání žaloby ještě nevykonatelné. Tato část žalobní
prosby se nehodí, by o ní bylo jednáno. Žalobkyně má ze soudního smíru
nárok na výživné, její nárok jest měsíční výší přesně určen, avšak může
býti proti jejímu manželu vymáhán, až ta která měsíční dávka se stane
splatnou. Jest tedy nárok žalobkyně jistý co do důvodu, vykonatelnou
stává se však jednotlivá pohledávka měsíčního výživného teprve dobou
splatnosti té které měsíční dávky. Uplatiíuje-li tedy žalobkyně v době podání žaloby v této části pohledávku, která se teprve stane vykonatelnou,
postrádá oprávnění k žalobě odpůrčí, netvrdíc ani jeho předpoklad podle
§ 8 odp. řádu, t. j. vykonatelnost pohledávky v době podání žaloby, kterýžto předpoklad k oprávnění odpůrčímu platí i pro pohledávky v exekučním titulu důvodem již určené, avšak ještě zcela neb aspoií částí nevykonatelné. Pokud tedy jde o pohledávku výživného až po podání žaloby
vykonatelnou, nebude o ní moci prvý soud projednávati. Hledíc ke svrchu
uvedenému omezí se jednání na soudě prvé stolice na vykonatelnou pohledá~k1;l 600 Kč, při čemž bude soudu též uvážiti, jak dalece jest podle exekucmho htula žalobkyní uvedeného vykonatelný její nárok útratový,
uvedený v žalobní prosbě nejvyšší částkou 5.000 Kč.
čís.
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Ustanovení nájemní smlouvy o zaplacení stavebního příspěvku nájemcem nepřičí se o sobě dobrým mravům,
. Nestačí tvrzení v žalobě nájemce o vrácení stavebního přispěvku, že
umluva o zaplacení stavebního přispěvku jest neplatná, ježto jde o by~~vou lichvu ve smyslu § 8 čís. 1 b) zákona ze dne 17, řijna 1919
Cl~ •• 568 sb. z, a n, v doslovu zákona čís. 80/24 sb, z, a n" nýbrž musí
byti tvrzeno a třeba-Ii prokázáno, v čem mimořádné bytové poměry
zaležely a v čem jich pronajlmatel využil.
(Rozh. ze dne 20. ledna 1934, Rv I 1329/32.)
_ Ža!obce najal ~d žalovaných v rwvostavbě čtyřpokojový byt s příslu
senstvl m v 1. patre na dobu desetI let za roční nezvyšitelné nájemné
Civilní rozhodnutí XVI.
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12.0.0.0. Kč. Před uplynutím smluvené doby n.áje!llní byli ~alovaní oprávněni nájem vypověděti jen určitý~~ důyodu, za~obce mel, yoln~st k?ykoli nájemní smlouvu zrusltJ v naJemmch termmech. Nalemm prav,a
žalobcova byla vložena do pozemkové knihy. žalobc~ podle .zava>;ku ,:};ajemní smlouvě převzatého, složil k ruká1?- ža}ovanych, k .~hr~de ~ysslch
stavebních nákladů 30..0.0.0. Kč jako nevratJtelny stavebn! pnsp~vek Je?no~
pro vždy. Žalobou, o !liž tu)de, domáhal ~e ~alobce na zalovanych vr~::em
zaplaceného stavebmho pnspevku, tvrde, ze se smlouv~, p.o,~!e mz ,se
žalobce zavázal zaplatiti stavební příspěvek }D.DQD I5~, P,flCl dobrym
mravům, protože žalovaní touto smlouvou vyuzlh mlmora~nJ~~ bytovych
poměrů způsobených válkou a trvajících dnes .. O b a .ll I Z,s I S o u d y
žalobu zamítly, o d vol a ci s o u d z .techto d u vod 1;1: Ja~rem sporu
jest otázka, zda je přípustné, by si majItel ~omu ?al n~Jemm sml??~o~
slíbiti a vyplatiti od nájemce kromě smluveneho naJemneho za pouzlVam
bytu ještě zvláštní příspěvek k úhradě vyšších stavebnís~ I}á~l~d~, tak,
jak se stalo v souzeném případě, kde se žalob~e za pouzlVa;l1 ct~rpoko
jového bytu s příslušenstvím v nově postave~em domu za.v~~al >:alovaným platiti roční nájemné 12.0.0.0. Kč a krome toho .zapla!ltJ )lm, Jednou
pro vždy stavební nevratitelný příspěvek 30..0.0.0. Kc. V ram~~. ~yt~y ~e
správného právního posouzení věci snaží se odv~latel d?l;clh, ze Jd~
o smlouvu příčící se jednak dobrým mra~ům a z~konu! .J~zto s!~veb~1
náklady má nésti stavebník sám, kdežto naJemce.~a platl!1 J~n naJemne,
879 CIS. ~, obc. zak. a podle
jednak o smlouyu nicotn?u po rozumu
~ 8 odst. (1) plsm. b) zak. ze dne 17. r1Jna 1919,cls. ,568 sb. z. a n.,
Ježto bez složení stavebního příspěvku by. byli .žal?vam byt mu !lepro:
najali za tehdejší bytov~ tísn~..:ryto )lÝtky JSou hche. ,Nelze se~nah, pro,c
by se smlou~a, o mz tu l.~e"p;-Iclla z~konu,nebo ~obry~ mravum. Vpoastatě jde o up latu za uZlvam naJatych .mlstr:ostJ, kte,ra b~la na UlCltO~
předem smluvenou dobu zaplacena na~re~;, z~ takovet? p;-edem p!acene
nájemné označily strany jako stavebm pnspevek, ,a ze ,uplaty t~ bylo
skutečně také použito k částečné úhradě stavebmch. n.akladu" Je ~~:
rozhodné. V souzeném případě tvrdil ~všem žalobc~1 ze ~alova:l1 yyuzlh
bytové tísně by ho přiměli k uzavřem smlouvy naJemm a zeJmena ku
složení stav~bního příspěvku, ale toto yš~obec~é tyrzení ~alob~e ?iiak n~:
rozvedl, netvrdil, že tehdy byl v bytove tJsm, ze za~ovam o n~ v~~eh. a JI
využili právě tím, že si od něho dali slíbiti a vyplatiti stavebm pnspevek.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
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D ů vod y:
Nelze při svědčiti výtce žalobce, že odvolací soud věc po právn\ stránce
mylně posoudil. Žalobce snaží se dovoditi, že úmluva o vyplacem stavebního příspěvku, jest již proto neQl,~tná, že je~! bytovou lichvou ve smyslu
§ 8 čís. 1 b) zakona ze dne 17. nJna 19}9, ~IS. 5?8 sb. z. a.n. v do.s!o~
zákona čís. 80./24 sb. z. a n. který predpls ma na mysh mlmoradne
bytové poměry, vyvolané válkod, a nikoliv indiv~du~lní tíseň vykoř~sťoy.~
ného ve smyslu § 879 druhý odstavec čís. 4 obc. zak. Dovolatel preh}lzlJ
že jím dovolávané ustanovení zákonné jes! právním d~vodem, ~ neh~:
žaluje, že však musí uvésti podle § 226 c. r. s. skutkove okolnosti, o nez

žalobní nárok opírá, a o nich nabídnouti důkazy. Nestačilo proto prostě
tvrditi, že strany uzavřely smlouvu, která jest předmětem sporu, jíž žalova;lÍ využili :nim.o,řád;,ých b~tovýc~ po~ěr.ů vyvola~ých válkou, nýbrž,
v cem tyto mlmoradne bytove pomery zalezely a v cem jich využili žalovaní v neprospěch žalobce, neboť jen zjištěním, že tu byly ještě mimořádné bytové poměry válkou vyvolané, mohl soud posouditi zda uzavřením smlouvy porušen byl zákon. Nepochybil proto odvolací rozsudek
vytýká-li, že žalobce ani netvrdil, že hyl v bytové tísni že žalovaní o ní
věděli a, jí •~yu.ži1i, davše si z toho d.~vodu od.~alobce' slíbiti a vyplatiti
staveblll pnspevek. Že by smlouva J I n a k pnčila se dobrým mravům
žalobce vůbec netvrdil. Avšak i po té stránce jest souhlasiti s nižšími
soudy, že nelze nahlédnouti, proč by smlouva se příčila dobrým mravům.
Žalobce sám ve smlouvě počítal s tím, že hodnota bytu mohla by stoupn?uti, a pr.~to chr~nil se ~o;ožkou, ž.e náje~;',é jest nezvyšitehlé, a )eho
vyhody stoJ! prol! Jeho ztratam. Kdyz se uvaZl, ze I zakon o ochrane nájemníků takové byty, jaký najal žalobce, vypustil z ochrany nelze souhlasiti s názorem žalobce, že se smlouva příčila dobrým mrav~m. Jestliže
žalobce neuvedl skutkový základ pro neplatnost smlouvy z důvodu bytové
li~hvy, a sou~y I}eshle?aly, že ani jinak smlo~va se nepříčí dobrým mravum, pak nelll naJemm smlouva neplatnou a zalobce nemůže se z důvodu
to~o d,:voláva!i vrácení zaplacen~ho sta~ebního příspěvku, který jako
niljeffine byl predem zaplacen, kdyz Jeho vrácení se předem vzdal.
čís.

1320.2.

Tlm, že rukojmí a plátce vzal v záruční listiuě na vědomi že faktury.? ,zboží, d?dáva!lé~l hlavnímu dlužníku, jsou splatné a žaÍovatelné
v urcltem miste, nem vyslovně a nepochybně vyjádřeno (§ 104 j. n.) že
'
se podrobuje ohledně rukojemského závazku témuž sudišti.
(Rozh. ze dne 20.. ledna 1934, R II 591/33.)
V žalobě o zaplacení 37.825

Kč,

zadané na krajském

soudě

v

Brně

odů~o~nila žalobkyně p.~í~lušnost .dovolaného soudu proti Rudolfu M-ovl

zasl~~lm faktur o~sahuJ1~lch dolozku o splatnosti a žalovatelnosti v Brně,
kterezto faktury zaloyany Rudolf M. bez námitky přijal (§ 88 odst. 2
J. n.), a pr?tJ ostatlll!ll ,spolužalovaným tím, že přistoupili k dluhu Rudolf~ ~-a Jako r.ukoJml a I:látcl. a prohlásili, že berou na vědomí, že
do!ycn~ faktury. JSo~ spl~tne ~ z~lova.t~lné v Brně. Žalovaní bydleli
v Z~tcl a v L~nC1. N amltkam mlstm nepnslušnosti vzneseným všemi žalovanym~ k~ome ~udolfa, M-a s ~ udp r v é s t o I i c e vyhověl a žalobu
ohled~e tec]::to >;alovanych odmltl. Rek u r sní s o u d zamítl námitku
mIstm nepnslusnosti.
N e j v y Š .š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Podle § ~0.4 .j. n. mohou se strany podrobiti výslovnou úmluvou jednomu nebo nekohka soudům první stolice míst jmenovitě uvedených. Tato
5'
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smlouva musí býti prokázána soudu listinou již v žalobě. Žádá se tedy
úmluva výslovná, zřetelná. V záručních listinách žalovanými podepsaných, jež byly soudu předloženy, prohlašují žalovaní, že přejímají za
pohledávku ze zboží dodaného firmě Rudolf M. rukojemství jako rukojmí
a plátci do výše 35.000 Kč, a dokládají, že jejich závaznost se vztahuje
i na přesné, podmínkám odpovídající zaplacení faktur a že berou na
vědomí, že faktury ty jsou splatné a žalovatelné v Brně. Rekursní soud
má za to, že touto úmluvou žalovaných se žalobkyní přistoupili žalovaní
k dluhu prvžalovaného Rudolfa M-a, že tím umluvili, že dluh je splatný
a žalovatelný v Brně a že se dohodli se žalobkyní o tom, že, nebude-li
zaplaceno hlavním dlužníkem nebo jimi samými, mohou býti žalováni
v Brně. Tomuto názoru rekursního soudu nelze přisvědčiti. Tím, že
žalovaní vzali na vědomí, že faktury o zboží dodávaném Rudolfu M-ovi
jsou splatné a žalovatelné v Brně, není přesně a zřetelně, tím méně výslovně vyjádřeno, že se podrobují ohledně svého závazku rukojemského
pravomoci soudu v Brně. Vždyť závazek hlavního dlužníka jest závazkem
ze smlouvy trhové, faktury obsahují trhové ceny a, poněvadž hlavní
dlužník nepodepsal záruční listiny, mohl by býti právem žalován u brněn
ského soudu jen tehdy, kdyby tu byly podmínky § 88 druhý odstavec j. n.,
pak-li mu byly faktury dodány současně se zbožím nebo před dojitím zboží, o čemž důkaz listinný nebyl předložen. Závazek žalovaných není závazkem ze smlouvy trhové, nýbrž závazkem rukojemským, o němž
v listinách není uvedeno, že jest splatný a žalovatelný v Brně, jako
faktury. Kde jsou fakturované ceny žalovatelné, jest pro žalované lhostejno, any jim nebyly faktury zaslány, a vzali-li na vědomí, že jsou
faktury žalovatelné vBrně, nevyplývá z toho ještě, že si uvědomili a podpisem nabyli vědomosti, že i jejich rukojemský závazek je žalovatelný
v Brně. Při nejmenším jest uznati, že úmluva ohledně soudní příslušnosti
žalob ze závazku rukojemského, jest velice neurčitá, nejasná a tudíž podle
§ 869 obč. zák neplatná, nezávazná (rozh. 10.962 sb. n. s.). Při tom jest
míti na paměti předpis § 1353 obč. zák., že rukojemství nelze rozšířiti
za mez, po kterou rukojmí svůj závazek výslovně omezil. Byť i toto ustanovení bylo povahy hmotněprávní, jest přece jen vztahovati jeho význam,
totiž, že nelze objem rukojemského závazku vykládati způsobem rozšiřu
jícím, i na soudní příslušnost ohledně závazku hlavního dlužníka, když
rukojmí se tak výslovně nezavázal. Zavdá-li však projev rukojmího, jako
ve zmíněných listinách, důvod k pochybnostem, není to projev výslovný,
zřetelný a nezakládá tudíž pravomoc soudu podle § 104 j. n. Rozhodnutí
10.131 sb. n. s. týká se jen převzetí dluhu (§ 1407 obč. zák) a nikoli
rukojemství a proto na tento případ nedopadá.
čis.

13203.

Společník, jenž v žalobě nežádá, aby žalovaný společník udal jměni
nebo dluhy, nýbrž, aby předložil seznam uzavřených obchodů a vyúčto
vání, má .jen právo, aby, až bude účet složen, přezkoumal jednotlivé položky příjmů a vydání aje po případě pozastavil, nikoliv právo na při
sežnéstvrzeni účtu.
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V tom, že společníl<, nedostávaje od druhého s oleču
coval ve společném závodě nelze o sobě spatřo Pt.
Jk~ plat, ~epra,
va I zrusem spolecnosti.
(Rozh. ze dne 20. ledna 1934, Rv II 341/32.)
Žalobce, založil se žalovaným společnost podle § 1175 b' .
_
lob ou, o mz tu 1de domáhal se žalobce na ' I
'
o c. zak Zaza ú,čelem zjištění 'obchodů, uzavřených v J;b~va~e~: I; aby žalovaný
30. cervna 1930 a výše ziskú žalobci z n'
"o,.: .brezn!l 1927 do
znam uzavřených obchodú a vyúčt ' ,lch2Pnslusel1C1c,h, predloži\ sed
ovam a
aby byl zalovan'
,
. , . k
L uz~an
povmnym,la ,0 ve oucí společník přísežně potv;d T ' k 'h
lSOU spravne a úplné. Pro ce sní s
11, ze . m y a vyuctovaní
podle,ž~loby ~d I., žalobu ad 2. zamítl. 00dU d ť r v.e s t o II c e uzn~1
od,volam a~l1 te ani oné strany. D ú vod . ~ o ~ C1 S? u ,d ,nevyhovel
ne h o: P1semnou smlouvou ze dne 17 y;
o vol anI z a lov aže svůj peněžitý kapitál a svou práci . b~~zna 1927 ystanovily strany,
společně zisku který se měl rozděliti St SP?J1 z~ 11m ucelem, by docílily
má býti spoluvlastnictvím společníkú a ::!nym ~~leI1!-' že zařízení podniku
svým majetkem. Tímto ujednáním b { za ves ~re zavazky ručí (celým)
veřejnou, kdyby tu bylo předpoklad y ~
zalozlly, obr'todní společnost
však vůbec tvrzeno nebylo. B la ted u,
uvo,z. zak; ~ obc~. zák., což
ve smyslu § 1175 obč zák O~icho y hrzalozena vydelkova společnost
žalobcovo ručení nebylo obmezen u spo. ~nost nemo~lo tu jíti, poněvadž
Správný jest názor prvého soudge n~ le o v.lad (cl. 250 obch. zák.).
29. listopadu 1929 jelikož neb I ,z~ spolecno.st nebyla zrušena dne
a
~Iude~tním, za kte;ý nelze uznIti ;ruJef~ am }yslovně, ani činem kon<;enskem, podniku, prohlásiv' že jiŽ :í~eza o ,~~lre(§stal prac?vat! ve spolezalovanemu muselo býti zř~jmo'
. ?er~l e
.863 obc. zak), neboť
nání, any mu nebyly vyplacen 'Č~:t:1 za o ,~e mUS1 h~edati jiné zaměst
Šlo-li však o společnost podll b' Ykv,bmere~é spolecenskou smlouvou.
společníku byly předloženy k na~é~a~~. ~ °Ifrava, .nestačí, by druhému
společník obchod vedoucí jímž n 1 "'1 bY a!lstlllY společnosti, nýbrž
podati řádné vyúčtování (§ 119~esb?rne, yl z~lovaný,. má povinnost
žalov~ný zadost předložením bilanc~. c·Kzak} Tet~ P?VI~lllosti neučinil
Spolecmk obchod vedoucí kte ' .
. o vol anI. z a lob c o v u:
~ýti přidržován k tomu, by Od~řl::~!J°':.llle~ bodat! vyučtování, nemůže
lS~u správné a úplné, poněvadž čl x.úfe o c OdPl kmhy, a vyúčtování
VYlev~v~cí přís.ahu jen ohledně se~ání jm ~v.oz. ~at, k c. ;. s. p;ř!po~št!
o sprave podmku jest pojmem širším
;;nI a .. ,u u, kdezto vyuctovam
notlivé obchody a zpúsob jich
'dza, rn(u)1C1m v sobě veškeré jedk c. ř. s. 3. vydání, str. 397 a rozfi~~~~t:~l V!Zt Ne~)mannův komentář
Ne'
'"
amC10vane.
lVy s S 1 S o u d nevyhověl dovolání ani té ani oné strany.

7

Důvody:

K dovolání žalobc . Žl b
'
c. ř. s. a dovolává se
,e. a o c~ uplatnuje dúvod § 503 čís. 4
která žádá, aby žalov~~?t~ ze byla zam1tn~!a ,on.a část žalobní prosby
o vyúčtování jsou správ~é. Yb~~~ft,en ,kkPnse~nem~ styr~ení, že knihy
m vsa nem opravnene. Žalobce ne-

-
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žádá, by žalovaný udal jmění nebo dluhy)č~. XLII uV'. zák. k ,c; ř. ,s),
nýbrž žádá, aby předložil sezn~m uzavrenych ~bchodu,. a vy~čtova:l1.
Z tohoto nároku plyne jen právo zalobcovo, aby, az bude ucet. slozen, pr~
zkoumal jednotlivé položky příjmů a vydání a j~ po případe ~ozastavII,
nikoli právo na přísežné stvrzení ~č!u. Právn! ?azo! vyslovent ve sb. n.
s. čís. 1058, jehož se žalobce dovolava, byl o~usten (VIZ sb.n.~. CIS. 9915);
K d o vol á níž a lov a n é h o: Odvolacl soud posoudIl vec po pravm
stránce (§ 503 Č. 4 c. ř. s.) správně, vysloviv, ~e nelze sou~iti na zru~ení
společnosti z pouhé skutečnosti, ~e ~alo~ce, ~dyz 0;1 z3lh~v~neho n~.dostaval
žádný plat, nepracoval ve spolecnem zavode. V te pncme dostacl poukaz
na příslušné odůvodnění napadeného rozsudku.
čís.

se týče obmezeno a nazývaly strany samy tuto úpravu jen změnou pů
vodního práva spolubydlení. Ta okolnost, že v soudním smíru žalovaný
převzal také povinnost k placení výživného 100 Kč, na tom nic nemění,
tuto povinnost převzal na sebe podle ustanovení § 91 obč. zák., nikoli
jako ekvivalent za právo dalšího bydlení, jak míní odvolatel. Nenastala
tedy soudním smírem novace původního smluvního poměru, původní
právo bylo jen určitým způsobem obmezeno a specifikováno, a k tomu
nebylo zapotřebí notářského spisu jako pro pÍ1vodní svatební smlouvu,
takové obmezení mohlo býti ujednáno také soudním smírem dokonce
i ústně
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

D

13204.

Platnost smíru, jímž byl jen upraven způsob plnění práva bytu pří
slušejícího podle svatební smlouvy, není podmíněna formou notářského
spisu.
.
(Rozh. ze dne 20. ledna 1934, Rv II 1057/33.)

Žalobkyně uzavřela dne 18. května 1926 se žalovaným svatební
smlouvu v níž zřídila svému manželi doživotní, bezplatné právo bytu
ve svém' domě. Ve sporu o rozvod uzavřely strany dne 5. února 1931
smír, podle něhož ~e vztahovalo man žel o y.o do.živ~tní, bezplatné
právo bytu jen na svetničku nad sklepem, do kterezto svelmcky byl ma!lzel
povinen zříditi zvláštní vchod. Manželství stran bylo pak rozlouceno
z viny manžela načež ho manželka žalovala o zrušení svatební smlouvy.
O b a niž š í' so u d y uznaly podle žaloby, o d vol a ci s o u d
z těchto důvodů: Předeslati jest,' že odyolací SQud ,~ast~vá st~n~yis~o, že
smlouvu ze dne 18. května 1926 uzavrenou v notarske forme, jlZ zalobkyně se souhlasem svýc~ rodičů. svému.. ~~nželi..bezplatně, po~kytla doživotní právo bytu ve svem dome s patncnYI? p:lslusen~tvlmJ jest p~va·
žovati za svatební smlouvu podle § 1217 obc. zak., ponevadz bYfa sjednána o jmění manželky hledíc k manželskému sva7k~. žalovany, v to~
ohledu v odvolání neuplatnil jiný názor, naopak uznava s~louvu vyslovne
za manželskou pokud se týče za svatební smlouvu. Nem tedy pochyby
o tom, že podle ustanovení § 1266 obč. zák. tato. smlouva !o~lukou manželství z viny manžela pozbyla platnosti. Tu ovsem u~latňUle odvolat~l,
že tato svatební smlouva vůbec již nepřichází v úvahu lak9 podklad pra;,
žalovaného, neboť strany prý soudním smírem ze dne 5. unora 1931 p~1
povolení rozvodu manželství upravily majetk,ové pom~ry podle § 195 obc;
zák. znovu tím nastala prý novace smluvmho pomeru, tento smlr nem
však prý s~atební smlouvou, takže rozlukou ,manželství b~ze vše~o n~
může býti zrušen; pouhou pozměnou svatebm smlo~vy pry soudm, S~I~
také nemůže býti, poněvadž také pozměna .svatebm sm~?uvy musI ~yh
uzavřena notářským spisem. Než tyto námJl~y. neobst~l!. ~e soudm~o
smíru jest patrno, že podkladem prava by~lem zalov~neho ~ustal nadale
notářský spis ze dne 18. května 1926, že pravo bydlem bylo Jen s ohledem
na rozvod manželství v rámci tohoto notářského spisu upraveno pokud

ů

vod y:

Smírem soudním ze dne 5. února 1931 byl obsah doživotního a bez-'
platného práva bytu příslušejícího žalovanému podle notářského spisu
ze dne 18. května 1926, jenž sdělán byl mezi stranami při uzavření
smlouvy svatební, omezen v ten rozum, že vztahuje se jen na světničku
nad sklepem s příslušenstvím; do kteréžto světničky jest povinen si žalovaný zříditi zvláštní vchod. Smírem tím upraven byl t1.!díŽ jen způsob
plnění práva bytu a nenastala proto smírem novace, neboť dohodou tou
nebyl zaměněn ani právní důvod ani hlavní předmět pohledávky, jak
předpokládá § 1376 obč. zák. Poněvadž podle smíru nejde o záměnu
původní smlouvy svatební uzavřené mezi stranami ve formě notářského
spisu ani o jinou úmluvu, nýbrž jen o bližší úpravu omezením práva
bytu příslušejícího žalovanému podle smlouvy svatební, nebyla platnost
smíru, jak správně dovodil odvolací soud, podmíněna formou notářského
spisu.
čís.

13205.

Nepodal-li vylučovatel proti berní exekuci odpor u exekučního
nemÍlŽe proti ní podati vylučovací žalobu u soudu, třebaže mezí
vyrozuměním o zabaveni svršků a nařízenou dražbou bylo velmi krátké
mezidobí.
Podal·li vylučovatel přece vylučovaci žalobu u soudu, nelze nic vyvozovati pro přípustnost pořadu práva pro tuto žalobu z toho, že berní
úřad nedbal soudem povoleného odkladu dražby.
úřadu,

(Rozh. ze dne 25. ledna 1934, R I 7/34.)
Žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na československém státu,
by byla prohlášela nepřípustnou exekuce vedená žalovaným proti Josefu
T-ovi k vydobytí dlužných daní, tvrdě, že mu k zabaveným věcem přísluší
věcné právo. Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e, zamítnuv námitku
nepřípustnosti pořadu práva, uznal podle žaloby. O d vol a c í s o u d
zrušil napadený rozsudek a odmítl žalobu. DÍl vod y: Žalobce uvedl
v žalobě, že pro krátkost doby mezi vyrozuměním o dražbě zabavené úrody
a dražbou samou nebylo mu lze o odporu, žalobou uplatňovaném, vy-

11
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máhající stranU včas vyrozuměti, a při ústním jednání ze dne 30. srpna
1932 stalo se mezi stranami nesporným, že žalobce před podáním žaloby
nepodal u berního úřadu žádosto ,zn;š~ní ~xe~uce., ~ehle?ě k t~m';l a,
ač žalovaná strana (odvolatel) pn temz ustmm Jednam ohlaslla namltku
nepřípustnosti právního pořadu, prvý soud usnesením, rozsudečnému
nálezu předeslaným, zamítl tutéž námitku a rozsudečným nálezem vyhověl žalobní prosbě. Právem vytýká odvolatel rozhodnutí tomu. nesprávné právní posouzení rozepře a v tomto zmatečnost rozsudku I predchozího řízení, poukazuje k tomu, že podle § 357 odst. (2) zák. ze dne
15. června 1927, čís. 76 sb. z. a n. o přím. daních může třetí osab~ l'0dah
vylučovací žalobu o nepřípustnost berní ex~kuce te12rve,. ne,\yhovl-h e,xe;
kuční úřad odporu nebo nerozhodne-li o nem do tnceh dnu od podam
odporu, jinak jest pořad práva nepřípustný. Ježto žalující strana ~ ž~
lobě i při ústním jednání tvrdila právo ku předmětu berní exekuCI shženému které by činilo výkon exekuce nepřípustným, mohla podle ustanovení 'prvého odstavce téhož paragrafu podati proti exekuci odpor
u exekučního úřadu, který v tomto případě jest podle § 346 odst. (1)
téhož zák. berní úřad v B., jako úřad, u něhož jest daň předepsána a který
by o odporu tom rozhodl. Kdyby berní úřad v B. jako exekuční úřad
odporu nevyhověl anebo o něm do třiceti dnů nerozhodl, teprv potom
mohla by žalující straná podle druhého odstavce § 357 téhož zákona
zjednati platnost odporu žalobou u prvého soudu jako okresního soudu,
v jehož obvodu byly předměty, berní exekucí stížené. v době podáni
žaloby. Dokud žalující strana nevznesl~ proti exekuc~ odpor .~ exeku~ního
úřadu a dokud tento odpor ten nezamJtl, anebo o nem do tnceh dnu nerozhodl nemůže žalující strana nárok ten uplatňovati žalobou u řádného
soudu. Prvý soud, zamft!\Uv. námi~ku nep~ípustnosti poř::du práva.!l projednav žalobu a vyhovev zalobm proshe, rozhodl o vecI nepatílcl na
pořad práva, což podle § 42 odstavec prvý j. n. a §§ 477 čís. 6 a 240
c .ř .s. činí zmatečným rozsudek i předchozí řízení.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
Důvody:

Usnesení odvolacího soudu vyhovuje stavu věci a zákonu. Jde o vylučovací žalobu podle § 357 (2) zákona o přímých daních ze dne 15.
června 1927, čís. 76 sb. z. a n. Již v rozhodnutí čís. 11.105 sb. n. s.,
o němž se zmiňuje i stěžovatel, bylo podrobně vyloženo, že taková vylučovací žaloba jest přípustná a že jest pro ni dovolen pořad práva jen za
věcných předpokladů podle § 37 ex. ř. a zároveň za těchto formálních
podmínek: 1. že byl proti berní exekuci podán odpor u exekučního úřadu
a 2. že tento odpor buď byl exekučním úřadem vyřízen zamítavě nebo že
rtebyl vyřízen ve lhůtě třiceti dnů. Nejvyšší soud neshledává důvo~u, by
se v tomto případě odchýlil od právního názoru onoho rozhodnuh .. Nemůže jej k tomu přiměti ani stěžovatelovův poukaz k tomu, že mezI. vyrozuměním o zabavení svršků a nařízenou dražbou bylo velmI kratké
mezidobí neboť mohl-li žalobce v tomto krátkém mezidohípodati vy-

lučovací Žalobu ~ návrh na odklad exekuce u soudu, mohl v témže mezidobí o příslušného exekučního úřadu (1. j. u berního úřadu v B.) vznésti

odpor proti berní exekuci podle § 357 zákona čís. 76/1927 sb. z. a n a
učiniti návrh na odklad této exekuce podle §§ 360 čís. 3 a 361 téhož
zákona. Žalobce však sám přiznal, že proti exekučnímu zabavení svršků
nevznesl odpor u berního úřadu v B. jako úřadu exekučního takže třiceti
denní lhůta stanovená k vyřízení odporu nezačala vůbec běŽeti a nemůže
tu bý~ řeč ani o tom, že.. !ormálnj překážka neuplynutí třic~ti dnů po
podaU! odporu pommula JIZ v dobe vynesení rOzsudku. Proto se na souzen~u věc nehodí rozhodnu~í čís. 12.526 sb. n. s., jež pojednává o pří
pade, kde odp?r.}lroh berU! exek~ci byl vznesen a kde lhůta třiceti dnů
od Jeho po~aU! J~z ~p ~ynula V. d,o.be vynesení rozsudku. Z okolnosti stěžo
vat~lem zduraznene, ze berU! urad nedbal soudem povoleného odkladu
drazby, n;lze 1,1IC. vyvozova!i pro otázku přípustnosti pořadu práva pro
tut.o, vyl';lcovaCl zalobu. V.zdyť soud nebyl ani oprávněn, by rozhodl
o ,zadan:!ll odkladu, protoze o odkladu berní exekuce v případě § 357
zakon.a ~I;;; 76/1927 sb. z. a n. rozhoduje podle § 361 téhož zákona jen
exekucU! urad, mkohv soud (viz rozhodnutí čís. 10.893 a 12.672 sb. n. s.).
čís.

13206.

, Učitele na ~eře~ných, ale nestátních obecných a měšťanských škoIlI;cho~elze po~ladatt za státní zaměstnance (ve smyslu smlouvy <) státní
zapujcku druzstvu).
(Rozh. ze dne 25. ledna 1934, Rv I 935/32.)
Žalované bytové družstvo.. ~ylo podle ",~louvy o zápůjčku a podle
s!anov pOVInno P?nechah ufClty pocet bytu cinným státním zaměstnan
cum .• ž;alobce ?yl c~enem ~ru~~tva a ~tátním zaměstnancem ve výslužbě.
Kdyz, zalovan~ druzstvo .pndehl? uprazdněný byt ve svém domě činnému
stat~l1rr:u zamestnancI, zaloval zalobce o neplatnost usnesení družstva
o pn?elení bytu, tvrdě, že již byla překročena kvota vyhražená činným
statmm ,zamestnanců,? O b ~ niž ~ í s o u d y žalobu zamítly, odV?! a c I s o u d z techto d u vod u: Ustanovení § 9 smlouvy o zápu]cku v soubdu s ustanovením § 21 odst. 4 stanov předpisuje že družst~o )est,povmnoo ponechati až do úplného umoření zápůjčky činným
bta~l11m u~edníku~, pebo jiným činným civilním státním zřízencům .část
ytu, ktera odpO~ld~ poměru státní zápůjčky k celkovému nákladu na
stavbu ?omu,. a cml k,vota tato 10.4 bytů při celkovém počtu 27 bytů.
K~oty te ~os~zeno nem, ponevadž J-ová a Sch. činnými státními zřízenci
neJso~, nybrz osobami učitelskými na veřejných ale nikoliv státních
obe~nych, .pokud se týče občanských školách. K ~tátním zaměstnancům
patnly b~ os~by UČItelské na státních školách. jako na př. cviční učitelé
na obect;ych .skol~ch sp.ojených jako cvičné školy ústavy učitelskými.
O takov~ osoby v~ak neJde a správný. jes~ proto názor prvého soudu odvozoyany I ze spravy mInIsterstva sOClalm péče že učitele za činné státní
za!"estnance yo~ládati ne~ze a ~e tudíž byt náleží Činnému státnímu zamestnancI a ze zal oll ce nan nema nárok.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

s

-

čís.

-
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74
Důvody:

Odvolací soud posoudil věc po právní stránce v podstatě správně:
Marně se dovolatel vynasnažuje dolíčiti, že i učitele na nestátních školách jest považovati za státní zřízence, neboť ze zákonných ustanovení,
k nimž poukazuje dovolatel, vyplývá jen, že tito učitelé jsou v některém
směru na roveň postaveni státním zřízencům, avšak nijak z nich nevy-

plývá, že by byli státními zaměstnanci, což dovolatel ostatně připouští
tvrdě, že výslovné uzákonění zestátnění našeho učitelstva jest pouhou
otázkou doby.
čís.

13207.

Zaměstnavatel ručí zaměstnanci za škodu, kterou mu způsobil tím,
že ho opomenul přihlásiti k pensijnímu po jištěni (§ 5 zákona ze dne
21. února 1929, čís. 26 sb. z. a ni). Lhostejno, že i zaměstnanec byl
oprávněn, by učinil pojistnou přihlášku.

(Rozh. ze dne 25. ledna 1934, Rv I 1493/32.)

i

Žalobě bývalého zaměstnance (hajného) proti bývalému zaměstna
vateli o náhradu škody, ježto ho žalovaný nepřihlásil k pensijnímu pojištění, pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl. O d vol a ci
s o u d napadený rozsudek potvrdil. O ů vod y: Odvolatel poukazuje
k tomu, že žalobce jako hajný dne 15. listopadu 1925 k němu do zaměst
nání nevstoupil, nýbrž že byl tohoto dne jím jen převzat v témže služebním postavení, jež až do té doby požíval ve službách panství K., a že byl
žalobci též přiznán výměrem Zemské úřadovny B., všeobecného pensijního ústavu v Praze 1925 s účinností od I. července 1925 starobní dů
chod, nikoliv důchod životní, a, ježto tedy žalobce v době, kdy mezi ním
a žalovaným byl uzavřen zaměstnanecký poměr požíval starobního dů
chodu podle § 20 odst. (I) zákona ze dne 21. února 1929 čís. 26 sb. z.
a n., jsa tehdy stár 74 let, byl podle § 2 odst. 8 téhož zákona z pojišťo
vacích povinností vyňat a jeho nepřihlášením u nositele pojištění nedopustil se žalovaný opomenutí zákonné povinnosti. Než, I když žalovaný
převzal žalobce v témže služebním postavení do své služby, vstoupil
žalobce takto k žalovanému do zaměstnání podrobeného pojistné povinnosti jako hajný a podléhal žalobce dle § I Č. 6 a) pensijnímu pojištění.
Z výměru Zemské úřadovny II. všeobecného pensijního ústavu v Praze
ze dne 3. srpna 1925 jde zcela jasně na jevo, že byla vyměřena žalobci
doživotní renta, nikoliv starobní důchod, a nemůže proto obstáti názor
odvolatele, že žalobce požíval v době, kdy mezi ním a žalovaným byl
uzavřen zaměstnanecký poměr, starobního důchodu podle § 20, odst. (1)
cit. zák., jsa stár 74 let, a že byl podle § 2, odst. 8 téhož zákona z pojišťovací povinnosti vyňat. Podle § 2 čís. I zak. ze dne 21. února 1929 čís.
26 jsou z povinnosti vyňati zaměstnanci, kteří nepřekročili 16. roku svého
věku, kteréhožto případu u žalobce není, a není též rozhodným pro při
hlašovaCÍ povinnost žalovaného okolnost, že žalobce sám ohlášku nepodal, ježto podle § 5 zák. 26/29 jest zaměstnanec jen oprávněn podati

ohlášku, aniž se tím ruší závazek zaměstnavatelův. Soud odvolací pokládá Jil.ro,to názo.~,P!v~ho soudu, že .žalobce měl býti přihlášen žalovaným
. k p~nSl)mmU l?0]lstem p'odl~ § 5 zak. ~6/29, z.~ správný a, že opomenuhm zalovaneh? k~ pnhla~ce }zmkl~ zalobsi uJm~, a jest proto žalobce
podle § 1295 obc. zák. opravnen na zalovanem pozadovati náhradu tak
jak se žalobou domáhá a jejíž výše ostatně ani žalovaným nebyla popřena:
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

~ázor dovolatele,. že nebyl hlS~íc k ustanovení § 2 čís. 8 a § 5 odst.
1.. z~kona z.e,d~e. 21~un.ora 1929 ~lS. ?~ sb. z. a 1;1. povinen žalobce k penslJmmu pO]lst~m .pr:hlaslh, vyvraÍl~ J1Z odvolacl soud ~ odkazuje se na
podstatne spravne duvody napadeného rozs'-ldku. Mylny je i názor dovoI,atele, že vinu n~ ztrátě nároku, na, invalidní důchod proti pensijnímu
ustavu nenese Jen on, protoze zalobce k pensijním\! pojištění nepřihlásil, nýbrž že vinu nese také žalobce protože ač k tomu byl
oprávněn (§ 5 odst. 3 zák. čís. 26/29), pojistnou přihlášku neučinil.
I v t~l!l směru odkazuje se na důvody napadeného rozsudku (srovnej sb.
n. s. C1S. 6711 a 8286.)
čís.

13208.

~polečenstva

podle zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák.
z důvodu splaceni členského
podliu zadat. na spolecenstvtl Jen, by mu vyplatilo hodnotu tohoto člen
ského podllu, jak vyplývá z účetní uzávěrky na onen rok v němž člen
vystoupil ze společenstva po připočtení zisku a odpisu ;trát naň při ..
padajících.
'
Okolnost, že valná hromada družstva nevyhověla .své statutární povin~osti ode.p.~~ti .~tráty z člen~kých, podl1ů, nýbrž usnesla se přenésti
ztraty na pnsh ucet, neopravnu]e clena družstva požadovati vráceni
členských podílů ztrátami již ztrávených.
(Rozh. ze dne 25. ledna 1934, Rv I 1633/32.)
?le~,. vys.toupivši z~ společ~nstva, může

?alob~e vstoupil roku 1923 do žalovaného společenstva s r. o. a složil
50 clenskych podílů po 50 Kč, úhrnem 2.500 Kč. Žalobě o vrácení člen
ských podílů výplatou 2.500 Kč pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e
vl'.h0.ve~ ? d vol a c í s o u d . žalobu zamítl. O ů vod y: Prvý soudce
ZllS\lll z~ zal~b,ce ~al dne 1,5., unora 1928 ohledně všech svých členských
podllu vypoved a ze vypoved tato byla ve smyslu § 4 stanov (§ 77 zák.
Ze dne 9. dubna 1873 čís. 73 ř. z,) učiněna v čas, které zjištění prvého
sou,d~e n,e~~lo.odvolavší s~ strano~ ani vzato v odpor, takže i soud odvo·
lacl Je preJ1ma (§ 498 c. r. s.). Prestalo tudíž žalobcovo členství koncem
r~ku 1928 a st~ly se jeho závodní podíly po vypršení ručení podle § 78
zakon~ o. spolece~stvech, koncem roku 1929, tedy nejdéle 1. ledna 1930
st;'latnyml. Proh zalobmmu nároku namítala žalovaná strana že reserv·
lllC~ f01.1d~ nebyJo, a že bilance žalované strany za dobu žalobcova člen
stVl, zelmena Jeste v roce 1928 vykazovala bilanční ztrátu 173.499 Kč

-

čís.
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77

76

47 h, čímž byla celá hodnota členských podílů ztrávena, ja!<0~ i, že Již
v bilancích za léta 1924, 1925, 1926, 1927 a 1929 byly vykazany ztraty,
na nichž žalobce svými podíly participoval, takže není povinna žalovaná
strana podíly žalobci vyplatiti, p~ně~adž byly ?asivy úp:ně ztrá,ve~y: N.apadený rozsudek sice dle předlozenych bIlancI strany zalovane zjlsfuje,
mnoho-li činily bilančně vykázané ztráty ze léta 1924, 1925, 1?26, 19~7,
1928 a 1929 kterému zjiš\ění však odvolavší se strana vytýká nespravnost tvrdíc Že veškeré členské podíly byly bilančními ztrátami vyčerpá
ny. Poněv;dž člen ze společenstva vystoupivší může z důvo~ů splác~ni
členských podílů žádati jen vyplacení hodnoty těchto ~len~kych podll;,
tak, jak vyplývají z účetní uzávěrky na on~n rok,. ve k~ere:n clen ~stoupll
ze společenstva po připočtení zisku a odpIsu ztrat nan ~npadaJ1cI~h (sb.
n. s. čís. 4057) jest pro posouzení této rozepře rozhodnym, zda a jak dalece byly členské podíly žalobcovy ~trátami v do~ě jeho vys~ou?ení vyčerpány, a vztahujs se podl~ § 78 zakona ? spole:,enstvech :ucen.1 vystoupivšího člena na vsechny zavazky, ve ktere spolecenstvo veslo a~, do jeh.o
výstupu takže po rozumu § 79 zákona ze dne 9. dubna 1873 CIS. 70 r.
zák. můŽe býti podíl vyplacen teprve, až pomine ručení člena za závazky
podle § 78 cit. zákona. Odvolací soud zjistil, že členské pDdíly byly v roce 1928 a 1929 obchodními ztrátami úplně vyčerpány a uvedl dále:, Žalobce zdůrazňuje že těžištěm celého sporu jest, zda vúbec a kdy se zalované družstvo řádně usneslo na valné hromadě na tom, by členské podíly
byly na úhradu ztrát odepsány a zejména, zda toto odepsání a usnesení
se o tom se stalo v ručební době pro žalobce vzhledem k jeho výpovědi
z členství nejdéle do 31. prosince 1929 běžící. K tomuto právnímu názoru přiklonil se i soudce prvé stolice, vy~ověv žalobě; l~č n~právem. ~o:
dle § 21 písm. c) stanov žalovaného spolecenstva podl~ha ovsem od~psam
ztrát z členských podílů usnesení valné hromady, avsak opomenuh tak~
véhoto usnesení a opomenutí formálního odpisu ztrát v obchodních kmhách nemúže nic změniti na skutečnosti, že byly členské podíly ztrátami
úplně vyčerpány, a jest zcela nerozhodné, že se valná .hro~ada l:.'eusnesla
na tom, že má býti členských podíl~ použito. k ú~rade ztn;t,. a ze. ne~yly
formálně podíly ty v knihách odepsany, ponevadz roz1!odne jest, ze clenské podíly skutečně po.minuly, byvše společenstevními dl1:'hy yyčerp~ny.
Poněvadž žalobce vystoupil ze společenstva v roce 1928, jest jeho narok
na výplatu hodnoty jeho členských podílú posuzovati podle účetní uzávěrky tohoto roku a, poněvadž byly členské podíly ~ tomt? roce úplně
dluhy společenstva vyčerpány, jeví se býti žaloba neoduvodnenou.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

Po právníslránce posoudil odvolací soud věc správně, a dovolací soud přes nesouhlas dovolatelův s rozhodnutím čís. 4057 sb. n. s.
neshledává důvodu, od právních názorů v tomto rozhodn~!í vyslovený~h
se odchýliti. Správné důvody napadeného rozsudku, na nez se odkaZUje,
nebyly vyvráceny vývody dovolatelovými. Okolnost, že podle § 21 C stanov vyhrazeno jest valné hromadě odepsání ztrát z členských podílů,
ještě neopravňuje žalobce požadovati vrácení členských podílů, když

valná hromada přes tak značné ztráty, jaké byly znaleckým posudkem
zjištěny, nekonala svou povinnost a usnesla se přenésti ztráty na příští
účet, neboť tím nemohl býti žalobce zproštěn své ručební povinnosti, stanovami a § 78 zákona čís. 70 z r. 1873 mu uložené. Odporovalo by duchu tohoto zákona, kdyby pasivním společenstvem na úkor věřitelů v oče
kávání sanace byly členům společenstva vypláceny podíly, jimiž podle
slanov i zákona ručí za dluhy společenstva a jež již neexistují, byvše ztrá·
veny ztrátami.
čís. 13209.
Oprava pachtovného při zemědělských pachtech (vládní nařizeni ze
dne 29, července 1933, čís. 164 sb. z. a tL).
Souhlasný názor nižších soudu, že tím, že se strany při předběžném
vyjednáváni o uzavření pachtovní smlouvy shodly na výši pachtovného,
nebylo ještě pachtovné závazně ujednáno, nýbrž že se tak stalo teprve
konečným uzavřením pachtovní smlouvy, - nepřičí se zákonu (§ 46 (2)
zák. čís. 100;1931).
(Rozh. ze dne 25. ledna 1934, R II 567/33.)
S o udp r v é s tol i c e vyhověl námitkám propachtovatelů pro"
ohlášenému nároku pachtýře na úpravu pachtovného a usnesl se že
pachtýři nepřísluší nárok na úpravu pachtovného. Dů vod y: Souď nepřiznává pachtýři nárok na úpravu pachtovného, poněvadž pachtovné netylo ujednáno před I. říjnem 1932. Strany souhlasně udaly, že o podmínkách propachtování bylo delší dobu jednáno, již v měsíci srpnu a
září 1932 a, jak z přiloženého návrhu pachtovní smlouvy vidno, byla
i výše pachtovného stanovena již před 1. říjnem 1932. Toto jednání však
bylo jen přípravným zjišťováním pachtovní smlouvy, která nebyla hotova
před tímto dnem. Již z návrhu pachtovní smlouvy, který byl správou
velkostatku vyhotoven a dán pachtýři k přezkoumání a obsahuje 27 paragrafú, takže jde o smlouvu velmi rozsáhlou, plyne, že strany chtěly
uzavříti smlouvu písemnou. Taková smlouva může se pokládati za hotovou teprve podpisem obou stran. Vždyť pachtýř v návrhu smlouvy mu
ku prozkoumání dodaném činil četné podstatné změny, o nichž se strana
propachtující musela vyjádřiti, což se stalo teprve dne 3. října 1932, kterého dne byla smlouva podle změn vyhotovena a stranami podepsána.
O tom svědčí i dopisy, které strany vyměnily o převzetí mrtvého inventáře
ze dne 25. září 1932 a 3. října 1932. V návrhu podmínek tohoto pře
vzetí ze dne 25. září se výslovně uvádí: "Když s těmito podmínkami sou·
hlasíte, mohla by smlouva býti ihned podepsána« - a na tento návrh odpovídá pachtýř dne 3. října: Na základě dnešní dohody přejímám .... «.
Teprve po této dohodě a téhož dné, tedy 3. října, byla smlouva pachtovní
podepsána a tím hotova a tudíž bylo pachtovné ujednánó, třeba že se na
výši pach!o;ného strany dohodly. již před 1. říjnem a v den podpisu
smlouvy jlZ nedoznalo pachtovne zmeny, neboť platnost ujednaného
pachtovného byla stále závislá na tom, že dojde ke smlouvě vůbec. R ek II r sní s' o u d napadené usnesení potvrdil.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
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Důvody:

Napadenému usnesení, jímž bylo potvrzeno usnesení prvního soudu
a jež podle § 46 odst. (2) zák o nesp. řízení lze napadati jen pro nezákonnost, zřejmý rozpor se spisy nebo pro zmatečnost, vytýká dovolací
rekurent rozpor se spisy a nezákonnost. Dovolací soud, přezkoumav spisy
a napadené usnesení, výtky ty důvodnými neshledal. Obě výtky namířeny
jsou proti stanovisku nižších soudů, že tím, že se strany při předběžném
vyjednávání o uzavření pachtovní smlouvy shodly na výši pachtovného,
za níž by byly ochotny smlouvu uzavříti, nebylo ještě pachtovné, rozuměj
s konečnou platností, pokud se týče závazně ujednáno, nýbrž že se tak
stalo teprve konečným uzavřením pachtovní smlouvy. Uvedený názor
v rozporu se spisy není, také jej se spisy nelze srovnávati a zákonu se nepříčí. Jde o právní posouzení věci (§42 zák. o nesp. říz.), jež v případě
souhlasných usnesení dovolacím rekursem (§ 46 druhý odst. zák. o nesp.
říz.) nelze napadati.
čís.

13210.

Souhlasný názor nižšich soudů, že pachtýř různých celků, jež dohromady mají výměru přes 250 ha, nemůže se domáhati úpravy pachtovného podle vládního nař/zení ze dne 29. července 1933 čís. 164 sb. z.
a n., není nezákonný (§ 46 odst. (2) zák. čís. 100/1931 sb. z. a n.).
(Rozh. ze dne 25. ledna 1934, R II 570/33.)
Žádost pachtýře o úpravu pachtovného podle § 7 vlád. nanzení ze
dne 29. července 1933, čís. 164 sb. z. a n., soud prvé stolice zamítl. Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. O ů vod y:
Prvý soud správně odůvodnil, že pachtýř různých celků, jež dohromady
mají výměru přes 250 ha, nemůže se domáhati úpravy pachtovného. Že
názor prvého soudu je správný, plyne i z úvahy jednak o doslovu § 7 vl.
nař. čís. 164/1933, že pachtýř hospodářských celků (množné číslo) může
žádati úpravu pachtovného, nepřesahuje-li výměra zemědělské půdy
250 ha, což zřejmě svědčí proti názoru stěžovatelky, jednak z rozboru názoru stěžovatelky, který by. důsledně musel hájiti stanovisko, že pachtýř
několika dvorů, z nichž žádný nemá ze~.lěd~lské půdy 250 ha, může se
domáhati úpravy pachtovného, třeb:lŽe by dvory patřily témuž pro pach_
tovateli, a tvořily latifundii souvislou, která úhrnem by měla zemědělské
půdy třeba tisíce ha. Vždyť i v tom případě, že by pachtýř měl zpachtováno několik dvorů téhož majitele, jednotlivě pod 250 ha, úhrnem ale
nad 250 ha, výlohy na úpravu cest, mostů, budov by se neměnily, takže
by důvod, který udává stěžovatelka pro úpravu pachtovného tu byl vždy,
třeba by dvorů bylo deset v sousedství a od téhož propachtovatele. I rekursní soud má za to, že první věta §u 7 nemůže míti jiný význam, než
jí přikládá prvý soud, že totiž pachtýř, který má zpachtovány, resp. vlastní
hospodářské celky, jichž zemědělská půda činí úhrnem více než 250 ha,
nemá nárok na úpravu pachtovného podle cit. vl. nař.

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, neshledav
žádný z důvodů (§ 46 (2) zák. čís. 100/1931).
čís.

13211.

Rejstříkový soud Jest oprávněn zkoumati, zda se usneseni valné hromady společenstva nepříč! zákonu nebo stanovám, a zjednati nápravu
bez rozdilu, zda toto usnesení přichází v úvahu pro zápis do společen~
stevního rejstříku, Člli níc.

(Rozh. ze dne 25. ledna 1934, R II 584/33.)
Představenstvo společenstva, jemuž podle zákona ze dne 10. října
1924 čís. 240 sb. z. a n. do konce září 1933 bylo povoleno příročí svolalo na popud části členů podle § 26 odst. 3 stanov na den 5. srpna' 1933
mimořádnou valnou hromadu, na které mimo jiná usnesení byl podle §
43, třetí odstavec stanov k přezkoumání finančního stavu: a hospodář
ských poměrÍ! společenstva zvolen zvláštní t!'íčlenný výbor a sice byli
zvolem aklamaCI Jan O., Hynek P. a Antomn O. Současně se usnesla
valn~ hro~a~a také n~ účasti vkladatelů ~a jedn~ní, poněvadž šlo o probranl sanacmch planu. Nato upozorml Ustredm svaz družstev živnostenských pro Moravu a Slezsko podáním ze dne 9. srpna 1933 rejstří
kový soud na různé domnělé závady jednání na mimořádné valné hromadě a člen společenstva František M. učinil s poukazem na vadná!lsnesení u rejstříkového soudu dne 15. srpna 1933 návrh na vydání »prozatímního opatřeni«, že ujednání mimořádné valné hromady ze dne 5.
srpna 1933, jakož i protokol o ní se prohlašují neplatnými a zmatečnými
pon~vadž n~?ylc: dbáno určitých pře~pis~ ~tanov, a že se nařizuje svolánÍ
nov;: mlm?~ad~e val. hromady. ReJ str I k o v Ý s o u d prohlásil usnesem numoradne val. hromady ze dne 5. srpna 1933 za neplatná a zmateč.
ná a nařídil, by ,co nejdříve byla svolána nová mimořádná valná hromada
se zachováním příslušných ustanovení stanov, a v ní byla o jednotlivých
bodech programu učiněna nová usnesení. Rek u r sní s o u d vyhověl
rek~rsu Jana O-a, Hynka p-a a Antonína O-a a zrušil napadené usnesem. O u vod y: Rekursm soud jest toho mínění že není třeba zabývati se otázkou správnosti právního stanoviska p~ního soudu a stěžo
vat~lů, poněvadž zastává stanovisko, že nejde o věc nesporného řízeni
takze napadené usnesení jest zmatečné (§ 42 poslední odstavec j. n.):
U,stanovení o nesporném řízení jest užíti jen, má-Ii býti podle zákonných
predplSů postupováno v řízení nesporném (§ 1 zák. čís. 100/1931 sb. z.
a n.). Že by rejstříkov" soud byl oprávněn všeobecně pro nedodržení stanov zrušiti usnesení valné hromady společenstev není vysloveno ani
v z~koně o společenstvech ze dne 9. dubna 1873 čís. 70 ř. zák. ani
v predpisech o vedení společenstevního rejstříku podle nař. ze dn~ 14.
kvetna 1873 čís. 71 ř. zák. § 3 tohoto nařízení ustanovuje jen že soud
mu~í ~báti toho, by předpisy o opovědech byly dodrženy, a že mhže odpí:ah zapls opovedl těmto předpisům neodpovídající, nikde však nestojí
z~ bY,;noh.1 z~~áhnou,ti do činno~ti spo~ečenstev tak daleko, že v nespor:
nem nzem muze zruslh usnesem spolecenstva, které vůbec jako podklad
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pro zápis do rejstříku nepřich~zí v úvahu ,a o ~~kov~ u~r:esení valné hromady ze dne 5. srpna 1933 tu Jde. V takovem pnpade muze platnost usne,
'
'"
'
sení býti napadena jen sporem.
N e j v y Š š í s o u d zrušil napadene usnesem a U10Zll rekursmmu
soudu, by o rekursu znovu rozhodl.
Důvody:

Dovolacímu rekursu nelze upříti oprávněn!, po~ěvadž ~ekur~ní sou_d
neposoudil věc správně po právní stránce, ~osp~v k usudku, ~e nejde, o vec
nesporného řízení, neboť rekursní soud prehledl_1;1staJ;ovem § 9 z_akona
ze dne 10. června 1903, čís. 133 1". zák. a § 2~ ~~nz~m ze dne 24. c~rv~a
1903 čís. 134 ř. zák. z nichž vyplývá, že reJstnkovy soud Jest opravnen
zkoumati zda seusn~sení valné hromady nepříčí zákonu nebo stanovám,
a zjednali nápravu, bez rozdílu, zda toto usnesení l'řichází v úvahu p:o
zápis do společenstevního rejstříku čili nic (srovn~J :ozh. sb. ,no S. ~IS.
7125 a 10.593). Por:ěvadž se rekursní so~d, yych~zeJe z mylneho yravního názoru, nevyporádal s rekursem po vecne strance, nezbylo, nez rozhodnouti, jak se stalo.
čís. 13212.
Není-li z návrhu na povolení exekuce zřejm~ jeho nepří~us~nost,
povoH soud exekuci, ponechávaje dlužníku, by SI vymohl zrusem neb
omezení exelmce.
Není úkolem povolení exekuce, by byla povolena pro všechny budouci možnosti. Není-Ii dosud jisto, jaký osud stihne užívaci právo_na
dražené nemovitosti při rozvrhu nejvyššího podání, zda se totiž z neho
stane peněžitá pohledávka, či zda zůstane ji,nakým ~aietkový'~ pr~vem,
na které se vede exekuce podle §§ 331 a nasl. ex. r., nE;lze JIZ _nym .po:
voliti exekuci zabavením a přikázáním pohledávky, ktera sírane povmne
bude snad po provedené dražbě příslušeti jalm peněžitá náhrada zkapita1isovaného užívaclho práva.
(Rozh. ze dne 26. ledna 1934, R I 1307/33.)

s o udp r v é s tol i c e povolil exekuci zabaven~m a _p~ikázáníl!'
k vybrání nár?~u" příslušejícího dlužníku ~o pr~~ede?e dra;zbe n~movl
tosti jako penezlta náhrada zkaprtaltsovaneho ,:zlvaC\ho prava, ~az~ou
ciho pro dlužníka na nemovitosti. Rek u r snl s o u d exekucm navrh
zamítl. D ů vod y: Podle exekučního_návrhu jde ,:, za~a~ení a při
kázání pohledávky, která povinné st!an<:"bude snad P!.ls!u~et~ teprve .P~
dražbě nemovitostí zapsaných ve vlozce ClS. 2053, a 1?nkaz~m k vymam
státi se má až po právní moci rozvrhového _usnesem, ktere tepr~~ ,bude
vydáno . .Jde proto o pohledávku jen_ do~ne1ou, dosu_d n_eexlstuJ~cl,a takovou pohledávku zabaviti nelze, ponevadž _§ 294 ex. r. predpoklada p~
hledávku peněžitou již tu jsoucí, třeba}e, cast;m o,?ezen0l!- n~bo POd,?lněnou. Kromě toho není tu ani poddluzmka, Jemuz by mel byh dorucen
zákaz placení.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

Důvody:

Není-Ii z návrhu na povolení exekuce zřejma jeho nepřípustnost
povolí soud exekuci, ponechávaje dlužníku, by si vymohl zrušení po pří:
padě omezení exekuce (srovnej rozhodnutí čís. 1527 sb. n. s.). Na ten
čas nelze pod,le ??sahy n~vrhu _na povolení exek_~~e posouditi, jaký osud
shhne tvrzene UZlvaCl pravo pn rozvrhu neJvysslho podání. Ta otázka
je důleži!~, poněv:adž podle toho, jaký osud stihne pti .tom užívací právo,
bude. se ndlh_~'pUSo~. exekuce,. bude t~prve pak rozreseno, zda jde o pohledavku penezltou, Cl zda to Je J1nake majetkové právo na které se vede
exekuce podle §§ 331 a násl. ex. ř. Není úkolem po;olení exekuce by
exekuce byla povolena pro všechny budoucí možnosti, nehledíc k tomJ že
si navrhovatel vybral jen jednu z nich, ač není jisto zda se při rozv;hovém řízení dostane něco na užívací právo.
'
čís.

13213.

Ručení za škodu z provozu silostrojů (zákon ze dne 9. srpna 1908
čís. 162 ř. zák.).
'
_ Zapůjčil-li zástupce aut?mobilových závodů své auto tomu, kdo pro
neho Jako subagent zprostředkoval prodeje aut subagent pak převzal
písemným prohlášenlm závazek, že bude se zapůjčeným vozem jezditi
~a v!a.st!1í zodpověd~?st a ž~ plně ručí za nehody z používání vozu,
Jakoz I ze bude hraditi ze sveho náklady na opravy a na pohonné pros~,:dk~, že si obstará ~aráž na _svůj náklad v místě, rozdílném od bydhste zastupcova, kde I auto prevzal, garáž obstaral rozhodoval sám
o jíz?ách au!~m a poho.nn~ prostř~dky a součástky auta svým nákladem
hra?~l, z pocatku tak, ze Je odeblral od zástupce, jenž kupními cenami
zatezo.val k~nto subagentovo, - byl si1ostroj přenechán na účet a nebezpecenstvt subagentovo (§ 1 (3) aut. zák.). Zástupce přestal býti pánem vozby po dobu, po níž subagent umístil auto v garáži a výhradně
rozhodoval o jízdách autem.
iÚi\nluva, jai{ se stala mezi zástupcem a subagentem, není neplatná
podle § 13 aut. zák.

(Rozh. ze dne 26. ledna 1934, R I 1331/33.)
. Proti žalob_ě o náhEadu škody z provozu automtibilu namítl žalovaný
Remhard M;, ze v dobe nehody byl automobil přenechán františku K-ovl.
Pro c e s n _1 s o u d 1? r v é s tol i c e žalobu zamítl. O d vol a cí
s o u d zrusll napadeny rozsudek a vrátil věc soudu prvé stolice by ji
vyčkaje pravomoci, znovu projednal a rozhodl.
"
, Ne j vy Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc odvolaClmu so,!du, by rozhodlo odvolání nehledě k důvodům svého zrušovacího
usnesem.
Civilní rozhodnutí XVI.
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čís.

Důvody:

Jest zjištěno, že žalovaný Reinhard M. zapujčil své .auto ~rantišku
K-ovi z duvodu, že tento jako subagent pro. onoho zprost;edkovaval I?!"odeje aut, že písemným prohlášením z 30. brezna ~ 931 prevz~l Frantl~ek
K závazek, že se zapujčeným vozem bude jezditI na vlastm zodpovednost a že plně ručí za nehody povstalé z používání vozu, že dále bylo
ujednáno, že K bude hraditi ze svého náklady oprav a pohonntc~ p~o
středku že si obstará garáž nasvuj náklad v Š., že auto skutecne prevzal a'v Š. mimo bydliště Reinharda M-a, garáž obstaral, o jízdách
autem sám ~ozhodoval, pohonné prostředky a součástky auta svým ná·
kladem hradil, s počátku tak, že je odebíral od M-a, pokud)e tento na
skladě' měl, a M. kupními cenami zatěžoval konto K-ovo, lez tento lako
subagent u něho měL Tím byl přenechán silost;oj pO,dle § I,odstavec (3)
zákona o provozu silostroji na účet a nebezpecenstvI, FrantIska K;a,:. Neboť z onoho zjištění plyne až auto bylo dáno do volneho nakladam rran:
tišku K-ovi na neurčitou 'dobu neb až na další opatřen! sn:louvou, ]~Z
souvisela se smluvním poměrem jeho jako subagenta, z ceh?z patrno, z~
mu auto bylo předáno za účelem provozování jeho zprostředkovatelske
činnosti. Nabyl proto Kpráv,n~ chráně,,!-é ,?oei ~ad vozidlem, pokud te~to
právní poměr trval, a nevylucule takove predam auta pOlem :pr?vozmh.0
podnikatele«, any motivy k druhé vládní předloze to vylucu]1 len pr~
pujčce pro jediné použití aneb při výprose. Remhard M; P re s tal t a k e
být i pán e m VOZ? y po tuto dobu" poz.byv moznostl nakladat~ se
silostrojem (rozhodnuti 12.043 sb. n. s.) hm, z~, K,podle smlouvy u.mlstIl
auto v garáži v Š. a výhradně rozhoo~o~a} o Jlzda~h a1;1tem. K prevzal
onou smlouvou provoz také n.a s v u J u ;.e t~ ponev~dž .M .• mu nedodal
ani řidiče, ani pohonné prostredky na svul naklad, ny~rz pnpI~oval mu
je k tíži, pokud je na objednávku K·ovu doda~. O~ra~ ,SI o~atnl K .. na
svuj náklad a bral také užitek z provozu auta hm, ~e Je] vykon:t ~pro:
středkovatelské činnosti mohl volně podle své libostI pouzlVah, P!I cemz
jest podotknouti, že prospěch nemusí záležeti jen ve fina~čním vysledku,
nýbrž stačí i pouhé osobní upotřebení k vlastmmu poho~l!. !'Iaproh.t~~u
M, neměl žádného přímého užitku z pr?:,ozu aut~, a docllem sn~~ v~!s~ho
množství zákazek následkem rychle] SI , pohybl!vost~, K;a pouzlva)1C1ho
auta, nepřichází v úvahu, poněvadž to ,lest Je?". nep,nmy uZltek.,a ,Jde tu
vlastně jen o pouhý zájem M-uv, ktery nemu:~ ?ytI rozho?u]1 C1n: pro
pojem provozního podnikatele, an tento, n~pouzlVa-l,l. auta.. v~hradne p.ro
osobní svou potřebu, provozuje provoz y;Zdy I V zalmu l~ne~o. ~ prevzal-li K nad to ještě výslovně i nebezpecI z provoz~, sp!ml h~ vsechnJ
předpoklady provozního podnikatele. Bezvýznamnym Jest, ze ~. me!
vrátiti auto v nezměněném stavu. neprodá-I! ho, a ze ~u za opotřebepl
hylo při vrácení auta připsáno k tíži 6.000 Kč, neboť I?redpokladem p!enechání provozu není jen neúplatná smlouva. Jes.tl! t0I?u tak, n~]de
o neplatnou úmluvu podle § 13 zákona o provozu sllostr.oll a ~tala-I! s.e
škodná událost při jízdě autem v době, kdy provoz byl prenechan K-OVl,
neručí za škody z provozu vlastník auta M.

!
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Zákon ze dne 15. dubna 1920 čís. 314 sb. z. a n. se vztahuje i na
platy domovnické.
Exekuci nelze tu však omeziti na jednu třetinu pohledávání povinného jen za úklid v domě a na chodníku a na poplatek za klíče od domovních dveří, nýbrž jest přihlížeti k celkovým požitkum domovnickým
se započtením hodnoty za domovnický byt.
(Rozh. ze dne 26. ledna 1934, R I 1338/33.)

s o udp r v é s I o 1 i c e povolil k vydobytí peněžité pohledávky
exekuci na pohledávky dlužníků (domovníka a jeho manželky) za nájemníky za úklid v domě a na chodníku, jakož i na poplatky za klíče od domovních dveří. Rek u r sní s o u d obmezil k rekursu dlužníku exekuci
na zabavení jedné třetiny pohledávek dlužníku s dalším obmezením že
dl~ž,,!-ík~~ musí přes z31bav~ní zůstati z úhrnu zaba~ených l?latů vol~ým
rocm pr1Jem 6.000 Kc. O u vod y: Strana povmna uplatnuje ve stížnosti, že tu jde o zabavení platu za úklid (pokud se týče též za klíče od
dom.ovních. dv;ří), ~terý po~le dom~vn~ské smlouvy s majitelem domu
ma]! plal!l! na]emmCI strane povmne pnmo a že celkový příjem z do~oyni<:ké.ho ~on:ěr~, který je~t jed~I!Ý~ pramenem příjmu strany povinné,
cml roene prumerne 2.400 Kc, tndlz castku 6.000 Kč ročně nepřesahující
následkem čehož prý nemůž" 'býti proti dlužníkum vubec povolena exe:
kuce. Poplatky, na něž se vede exekuce, jsou podle exekučního návrhu
pohledávkami, příslušejícími domovníkum jakožto odměna za t!klíd a
dání domovního klíče nájemníku ve smyslu § 9 I. a III. zák. ze dne
30. ledna 1920, čís. 82 sb. z. a n., jsou tudíž zvláštuí domovnickou od-o
měnou, plynoucí z domovnického poměru a jest je proto považovati za
mzdu z pracovního poměru domovnického a tudíž za část služebních platů
osob ;aměstn~ných ve slu~bách so~l?"omých, ježto zákon v cit. § 9 výslovne stanovl, ze domovmku, ktery Jest podle § I cit. zák. v pracovním
poměru proti vlastníku domu, odměna mimo domov, byt a náhradu hotových výloh spojených se správou domu vlastníkem domu dána býti musí
při č.emž zá!,on zvláště dovoluje, by si vlastník s nájemníky ujednal by
odme?;, domo~nickou platili domovníku přímo podle výše nájemného.
Rovnez ohledne domovního klíče zákon v cit. § 9 stanoví že i poplatek
za dání klíče nájemcům neb podnájemcum domovníku přísluší a že
dal-.li tento klíč vlastník domu nájemcum neb podnájemníkum sám jest
P?vm~n za to domovníka odškodniti. Jde tu proto o platy, které do:Uovll1ku, jako lakovému již po zákonu samém, jako mzda příslušejí. Vztahuje
se prot~,i na shora uvedené platy ustanovení § 1 zákona ze dne 15. dubna
!?20, CIS. 314 sb. z. a n. v doslovu zákona ze dne 2. července 1924,
c~s. 177 sb. z. a n. o možnosti zabaven! jich jen do jedné třetiny, vždy
v~~~ tak, že dlu~níku musí zustati volným jako existenční minimum ročoí
pr1Jem 6.000 Kc. Pochybil proto prvý soudce povoliv exekuci na shora
uve~ené platy z titulu domovnického poměru v celém rozsahu a bez Qmezem na zákonné exi~tenční minimum.
6'

-

čís.
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N e j vy Š š í s OU d vyhověl částečně dovolacímu rekursu vymáhající
věřitelky a změnil napadené usnesení tak, že dodal, že nezabavitelnou
jednu třetinu pokud se týče částku 6.000 Kč jest vypočísti z veškerých
požitků služebních, které pobírají povinní za práce domovnické.

pade,no op.r.avnýu; prostř,e.dkem, ,není·li opravný prostředek podle zákona
sameho pnpustny. Nepnpustny rekurs bylo odmítnouti (§ 526 druhý
odstavec c. ř. ,s.).
Čís.

DůvodY:

Ze se § I odstavec první zákona ze dne 15. dubna) 920, .Čís. 314 s~.
z. a n. vztahuje na jakékoliv služební platy osob zamestnanrc,~ ve sluz'
bách veřejných nebo soukromých, bylo vysloveno v rozhodnuh CIS. 10.598
sb. n. s. A není zákonného důvodu vylučovati z ustanovení toho platy
domovníků. Jest proto výtka, že se zákon ten nevztahuje na platy domo)"
nické nedůvodnou. Jest však přisvědčiti dovolacímu rekursu v tom, ze
naturální požitky jest, kromě případu § 3 zmín~ého .zákona, vzíti v po.čet při stanovení zabavitelného důchodu dlužmka, .lak byl? vysl?veno
v rozhodnutí čís. 3426 sb. n. s. Nelze proto exekucI obmezlÍ1 na jednu
třetinu pohledávání povinnýc? jen z~, úk~id y domě a n,a ch,~dníku a .ng!
poplatek za klíče od d?movmch dven, nybrz na. celkove POZI,tky domovnické, tedy se započtemm hodnoty za domovmcký byt (§. 8 zakona z 30.
ledna 1920, čís. 82 sb. z. a n.) a bylo proto rozhodnuto jak se stalo.
čís,

13215.

Nařídil-li odvolací soud dříve, než rozhodlo odvolání ve věci samé,
procesnímu soudu, by rozsudkový výrt?k ve sm~slu § 419 c. ř. ,~. opr~
vil jest rekurs protí tomuto usnesem odvolactho soudu nepnpustny,
tř~baže odvolací soud v usnesení vyřkl, že nařízená oprava má býti pro- vedena teprve po právní moci usnesení.

(Rozh. ze dne 26. ledna 1934, Rl 1340/33.)

o d vol a c í

s ou d

dříve

než rozhodl o odvolání ve

věci

samé,

nařídil prvému soudu u~nesením, by, vyčkaje pravom?ci, ~prav,n podle
§ 419 c. ř. s. rozsudkový výrok ve smys,lu rozhodovaclch duvodu.
N e j vy Š š í s o u d odmítl dovolacl rekurs.
Důvody:

Jde o usnesení odvolacího soudu z a odvolacího řízení a proti tako·
vým usnesením připouští se rekurs jen z důvodů v § 519 c. ř. s. výčetmo
uvedených. Nařídil-li odvolací soud dříve, než rozhodlo odvolání ve yěci
samé procesnímu soudu, by rozsudkový výrok ve smyslu § j 19 c. r ~ s.:
opra~il, nejde zřejmě o žádný z př!padů čís. ~ až 3 ,~ 519 ~. r. s., proc~z
rekurs do tohoto usnesení odvolaclho soudu je nepnpustny. Na tom mc
nemění žé odvolací soud v napadeném usnesení vyřkl, že nařízená oprava
má býti provedena teprve po právní m.0ci us~~~~nf, n~boť soud nemůže
takovouto oklikou nějakému rozhodnuh propu]clÍ1 -moznost, by bylo na'

13216.

Pracovní soudy (zákon ze dne 4. července 1931, čís. 131 sb. z. a n.).
Rozhodovati o stížností přisedícího pracovního soudu proti nepři
znání ušlého výdělku jest věcí justiční správy.
(Rozh. ze dne 26. ledna 1934, R I 17/34.)
Stížnost přísedícího pracovního soudu proti nepřiznání ušlého vý_
dělku postoupil N e j v y Š š í s o u d presidiu krajského soudu, nadřízeného'

pracovnímu soudu.

Důvody:

Přísedící pracovníJ:o soudu stěžuje,~i proti nepřiznání ušlého výdělku
podle § 1I zak. ze 4. cervence 1931, CIS. 131 sb. z. a n. a vládního na.
říze,ní ~e ?ne 22:,prosince ~ 931, čís., 217.~. ~. a n. Jde tedy o justiční
spravm vec, v mz rozhoduJe v prvm stohcl predseda pracovního soudu
(§§ 3..<2) a 4 v}. ~!lř. ~í~. 217/1931), takže nejvyšší soud k vyřízení
teto ~!Izn.o~h ne~1 pnslusny. U~tanoyení § 3~ zák. o prac. soudech nelze
tu U!,ltl, ]ezto, ma na mysl! mentorm usnesem pracovního soudu, po pří.
pade odvolaClho soudu ve věcech pracovních.
čís.

13217.

Zákon o mimořádných přechodných ustanoveních na Slovensku (ze
dne 10. prosince 1918, čís. 64 sb. z. a n.).
»Prozatímní ponechání v úřadě" ve smyslu § 2 zákona neznamená
že. čsl. stá~,vstoupi1 ve služební pOl1těr založený mezi bývalým uherskýni
sta!7m a urednlkem, a ponechaný úředník má nárok jen na »dosavadní
pozdky«, a to po celou dobu, po kterou trvalo jeho prozatimní ponechání v úřadě.
Z toho, že Úředník přijímal bez námitek vyplácený mu plat nelze
v~?~vati, že mezi stranami došlo mlčky k dohodě o výši sluŽebních
pozltku.
,
,

(Rozh. ze dne 26. ledna 1934, Rv I 136/32.)
Žalobce byl dříve uherským státním zvěrolékařem. Po státním pře
,:,~atu !,oku 1918 byl ponechán ve služhě čsL státu v poměru nepřevzatého
ure?mka ~ývalého st~tu nherského. Dnem L června 1928 byl žalobce
~ teto slnzby propušten. Zalobou, o niž tu jde domáhal se žalobce na
ces~ovs~ovenském s,tátu zaplacení nedoplatků služebních požitků. O b a
n I z s I S o u d y zalobu zamítly.
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Dúvody:

;:1

, i:
. ,

_. Cis. Ll:l17 -

N e j v y Š š í s O u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc
prvému soudu, by dále jednal a znovu rozhodl.
Zalobní nárok na zaplacení nedoplatků služebních požitků jest vyvozován především z toho, že žalobce podle svého tvrzení neobdržel od
žalovaného státu takový plat, jaký mu příslušel pod I e z á k o n n Ýc h
pře d p i s Ú. Jen podpúrně odúvodňoval žalobce svůj nárok také· ještě
tím, že byl žalovaným státem poškozen, ježto stát ho udržoval po deset
let v domněnce, že bude přijat do státních služeb, a pak ho propustil,
když za nízký plat využil jeho pracovních sil a schopností, a že se takto
žalovaný stát bezdúvodně obohatil na jeho úkor. K tomu jest především
uvésti, že žalobní nárok na zaplacení nedoplatků služebních požitků nemúže býti vyvozován z toho, že žalobce byl po deset let udržován v naději,
že bude převzat do státní služby, ani z toho, že žalovaný stát použil
žalobcových pracovních sil a schopností za nízký plat, neboť žalobce
neměl vúbec právní nárok na převzetí do služeb čsl. státu, takže, nedošlo-li k jeho převzetí, nelze říci, že mu tím žalovaný stát zpúsobil škodu
svým zaviněním, a o využití laciné pracovní síly žalovaným státem nelze
mluviti, bylo-li žalobci vypláceno na služebních požitcích tolik, kolik mu
.příslušelo na základě jeho prozatímního ponechání v úřadu podle § 2
zákona ze dne 10. prosince 1918, čís. 64 sb. z. a n. Nebylo-li mu vyplaceno všechno, nač měl nárok podle uvedeného zákonného předpisu,
postačil by k opodstatnění jeho nároku na zaplacení nedoplatku tento
zákonný předpis a není proto třeba uvažovati o otázce bezdúvodného
obohacení žalovaného a poškození žalobcova. Jádrem sporu jest posouzení poměru, jaký byl mezi žalobcem a žalovaným státem. Není sporné,
že žalobce byl dříve uherským státním zvěrolékařem, že po státním pře
vratu v roce 1918 byl ponechán ve službě čsL státu v poměru nepřevza
tého úředníka bývalého státu uherského a že byl dnem I. června 1928
z této služby propuštěn. Zalovaný stát přiznal, že žalobce byl ponechán
až do 31. května 1928 v poměru nepřevzatého úředníka bývalého státu
uherského pro nedostatek zvěrolékařú na Slovensku a že mu byl pouechán
plat VIIL hodnostní třídy I. platové stupnice, přiznauý mu bývalým uherským státem s účinností od 30. července 1918. Na žalobce se tudíž vztahuje předpis § 2 zákona ze dne ID. prosince 1918, čís. 64 sb. z. a n.,
jenž stanoví, že státní úředníci a zaměstnanci bývalého království uherského se prozatímně ponechají ve svých úřadech s d o s a vad ním i
požitky, složí-li slib poslušnosti československé republice a uzná-li zmocněnec vlády, že i jinak jsou se své úkoly. Žalobní nárok na zaplacení
nedoplatkú služebních požitkú nemúže proto býti opřen o ony zákonné
předpisy, kterých se žalobce dovolával v žalobě a v přípravném spise, ale
které upravují služební požitky československých státních úředníkú. Žalobce nebyl československým státním úředníkem, takže se naň nevztahují
ustanovení zákonů ze dne 7. října 1919, čís. 541 sb. z. a n., ze dne 9.
dubna 1920, čís. 214 sb. z. a n., ze dne 9. dubna 1920, čís. 222 sb. z. a
n., ze dne 15. července 1920, čís. 446 sb. z. a n., ze dne 20. prosince
1922, čís. 394 sb. z. a n., ze dne 22. prosince 1924, čís. 289 sb. z. a n.

a platového zákona ze dne 24. června 1926, čís. 103 sb. z. a n. "Prozatímní ponechání v úřadě« ve smyslu § 2 zákona čís. 64/1918 sb. z. a n.
neznamená, že čsL stát vstoupil ve služební poměr založený mezi býva.
lým uherským s!átem.a úředníkem, a ponechaný úředník má nárok jen na
"d o s a v a dni p o Zit k y«, a to po celou dobu, po kterou trvalo jeho
prozatímní ponechání v úřadě. (Viz rozhodnutí čís. 7247 sb. n. s.) Podle toho, co bylo po právní stránce vyloženo, jest pro posouzení oprávněnosti žalobního nároku na zaplacení nedoplatků služebních požitků
rozhodné: 1. jaké byly žalobcovy "dosavadní požitky« v době, kdy počalo
jeh J jJonechání v úřadě podle § 2 zákona čís. 64/1918 sb. z. a n. a 2.
jaký plat mu byl žalovaným státem skutečně vyplacen v době, po kterou
trvalo jeho prozatímní ponechání v úřadě. Žalobce tvrdil v žalobě, že dostával od žalovaného státu jen 1.000 Kč měsíčně, a v přípravném spise
uvedl pak podrobněji částky, jež prý obdržel v jednotlivých letech 1919
až 1928. Žalovaný stát přiznal, jak bylo již podotčeno, že byl žalobci po·
nechán plat VIII. hodnostní třídy 1. platové stupnice, při z n a n Ý mu
b Ý val Ý m u her s kýms tát e m. Výše tohoto ponechaného nlatu ne.
byla straMmi udána ani soudem zjištěna. Zalovaný stát předložil jen výplatm hstmuna doklad o tom, co bylo žalobci vyplaceno za dobu od l.
listopadu 1918 do 31. května 1928, důkaz touto listinou byl proveden
žalobce uznal její pravost, ale prohlásil, že se nemůže vyjádřiti o její
správnosti. Nižší soudy, vycházejíce z mylného právního názoru že žalobní náro~ není opodstatněn již proto, že žalobce mlčky souhla~il s takovou odmenou, jaká mu byla vyplácena, ježto za ni konal práce bez námitek, a že tu byla v příčině výše této odměny souhlasná vůle obou stran
nevzaly vůbec na přetřes otázku, jaké služební požitky příslušely žalobci
pO,dle toho, jak mu byly bývalým uherským státem přiznány a žalovaný;n
state~ pone,chány, a n~u~inily skutková zjištění o tom, co bylo žalobci zalovanym statem skutecne vyplaceno za dobu po kterou byl prozatímně
ponechán v úřadě. V těchto směrech jest dos~vadní řízení neúplné a tato
neúplnost jest způsobilá zameziti úplné vysvětlení a důkladné posouzení
rozepře (§ 503 čís. 2 c. ř. s.), neboť o důvodnosti žalobního nároku nelze
spolehliVě rozhodnouti, dokud není náležitě zjištěn základ pro posouzení,
zdal! zalobcl bylo vyplaceno všechno, co mu příslušelo na základě jeho
pro~a!í~níh~ po?echá~í v ú!ad.ě s dos31vadními požitky. Kdyby po dopinem nzem vyslo najevo, ze zalovany stát nevyplatil žalobci všechno
':0 mu podle předcházejících výkladů příslušelo, nebylo by lze zamítnuti
zalobmho nároku odůvodňovati poukazem k tomu že žalobce bez ná·
mitek k?nal práce jen za takovou úplatu, která m~ byla skutečně vyplácena, a ze bylo jeho věcí, zda chtěl za ni práce konati nebo ne. Nezáleží
na tom, zdali žalobce přijímal bez námitek vyplácený mu plat, neboť,
1 kdyby tomu tak bylo, nebylo by lze v souzené věci z toho vyvozovati že
mezi stranami došlo mlčky podle § 863 obč. zák. k dohodě o výši sluŽebních požitků, protože na straně žalovaného státu šlo o úkon úřední veřejnopr~vní, upravený zákonem (§ 2 zákona čís. 64/1918 sb. z. a' n.),
a protoze ustanovení § 863 obč. zák. jest předpisem soukromého práva
o ,konkludentním prohlášení vůle při soukromoprávních smlouvách a jinych soukromoprávníeh prohlášeních, takže ho na úřední úkony nelze

-
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použW. Tato zásada byla vyslovena a podrobně odůvodněna v rozhodnutí
čís. 7247 sb. n. s., k němuž se odkazuje.
čís.

I,.,

13218.

Nevypořádal-Ii se' odvolací soud neprávem s námitkou nepřípust
nosti odvoláni vznesenou odvolatelovým odpůrcem v odvolacim sděleni
a neodmitl-Ii odvoláni, nýbrž, pominuv tuto námitku, věcně vyřidil odvolání, ač šlo již jen o věc nepatrnou, nejde o žádný z 5!ůvo.dů.. ~mateč
nosti podle § 477 c. ř. s., nýbrž o vadnost odvolaclho rtzem, jlZ do:"o:
lací soud nemůže napraviti, nebyla-Ii vytýkána dovolatelem. Odpurc!
dovolatele nepřísluši právo uplatňovati dovolací důvody § 503 c. ř. s.
Odvolací soud, oceňuje předmět sporu podle třetiho odstavce § 500
c. ř. s., nemůže tím měniti předpisy o řízeni ve věcech nepatrných ani
předpisy o opravných prostředcích ve věcech nepatrných. Dovolací soud
rozhoduje, zkoumaje otázku připustnosti opravného prostřed~u, samostatně o předpokladech zvláštních předpisů o věcech nepatrnych.

(Rozh. ze dne 26. ledna 1934, Rv I 1309/32.)
Zalobu o nepřípustnost exekuce pro c e sní s o udp r v é st 0Hce co do částky 215 Kč zamítl. Odvolací soud napadený roz·
suedk potvrdil a ocenil spor na 500 Kč.
N e j vy Š š í s o u d odmítl dovoláni.

zrušovacím usnesení ze dne 24. září 1930, jež bylo učiněno bez výhrady
právní moci a proto samostatným rekursem nemohlo býti napadeno, takže
by bylo dovolání přípustné podle čtvrtého odstavce § 502 c. ř. s. Avšak
dovolání je nepřípustné podle dr u h é h o odstavce § 502 c. ř. s. Bylo
již uvedeno, že v opravném řízení šlo již jen o věc nepatrnou. Odvolací
soud, oceňuje předmět sporu podle třetího odstavce § 500 c. ř. s., ne·
může tím měniti předpisy o řízeni ve věcech nepatrných. Dovolací soud
rozhoduje, zkoumaje otázku přípustnosti opravného prostředku, samostatně o tom, zda nastaly předpoklady pro zvláštní předpisy o věcech ne·
patrných, jež t o jde o pře d p i s y do n u c o v a c i. Je tedy beze
všeho významu, že odvolací soud ocenil předmět sporu na 500 Kč, když
šlo již jen o nárok v hodnotě 215 Kč, tedy o nárok nepřevyšující meze
bagatelní (§ 448 c. ř. s.). Poněvadž ve věcech nepatrných není dopuštěn
další pořad opravných prostředků proti rozhodnutí odvolacího soudu
(§ 502 odstavec druhý c. ř. s.), bylo odmítnouti dovolání podle tohoto
ustanovení zákona a podle § 507 c. ř. s. jako nepřípustné (srov. rozh.
čís. 12740, 12762, 10562,34 sb. n. s.). Tím však jest dovolacímu soudu
odňata možnost přezkoumati zrušovací usnesení odvolacího soudu ze dne
24. září 1930, proti němuž žalobcům nepříslušel podle prvního odstavce
§ 479 c. ř. s. samostatný prostředek opravný. Byli by mohli podle § 515
c. ř. s. svou stížnost .proti zrušovacímu usnesení přivésti k platnosti jen
.opravným prostředkem podaným proti nejbližšímu od por o vat e In é m u rozhodnutí, rozsudek odvolacího soudu v,šak, jak vyloženo,
v odpor bráti nelze dovoláním. Proto nemůže se dovolací soud obírati ani
vývody dovolacího spisu, pokud se týkají onoho zrušovacího usnesení.

Dúvody:
přisvědčiti odpůrci dovolatelú, že se odvolací soud neprávem ne"ypořádal s námitkou nepřípustnosti odvolání vznesenou jím v odvola·
cím sdělení a neodmítl odvolání, nýbrž pominuv tuto námitku, věcně vyřídil odvolání, ač v odvolacím řízení šlo již jen o nepřípustnost exekuce
pro pohledávku 215 Kč s přísl. a tudíž vzhledem k § 57 j. n. a § 448
c. ř. s. o věc nepatrnou (čís. 8147 sb. n. s. a judikát býv. víd. nejv. soudu 242 čís. 1674 úř. sb.). V postupu odvolacího soudu zajisté jest spatřo
vati vadnost odvolacího řízení, poněvadž o otázce přípnstnosti či nepří·
pustnosti odvolání mělo především býti rozhodnuto podle § § 471 čís. 2,
474 c. ř. s. Než tuto vadu nemůže dovolací soud napraviti, protože vadnost odvolacího řízení nevytýkali d o vol a tel é, odpůrci pak nepřísluší

Lze

i,

právo uplatňovati dovolací důvody § 503 c. ř. s., a řečená vad,a nezakl~d~
žádný z důvodů zmatečnosti výčetmo uvedených v § 477 c. r. s., k mmz
by z úřadu bylo přihlížeti. Nelze tedy mm zření k odpůrcově výtce, že
již odvolání mělo býti odmítnuto jako nepří
pustné.
Právem však vytýká odpůrce, že dovolání je nepřípustné. Ne sice podle tře tíh o odstavce § 502 c. ř. s., třebaže odvolací soud potvrdil rozsudek prvého soudu a předmět sporu, o němž rozhodl odvolací soud,
podle hodnoty ( 500 Kč) udané v odvolacím rozsudku (§ 500 odstavec
třetí c. ř. s.) nepřevyšoval 2.000 Kč, neboť rozsudek prvého sou,du byl. vynesen důsledkem právního názoru odvolacího soudu vysloveneho v Jeho

čís.
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Převzala-li pojišťovna dosud neúčinná ustanoveni § 80 odstavec 1,
§ 81 prvá věta a § 79 odst. 2 poj. řádu do smluvních ustanoveni, jest je
vykládati podle smyslu zákonných ustanovení.
Podle § 81 druhá věta poj. ř. může se pojišťovna účelového věno
vání odškodného kdykoliv vzdáti. Učinila-Ii tak a složila-Ii odškodné
podle § 1425 obč. zák. a § 307 ex. ř. na soudě, platí pro rozdělení zásady §§ 283 až 287 ex. ř., při čemž jest postupovati podle knihovniho
pořadí (§ 216 ex. ř.), nebylo-Ii požárni náhrady použito k obnově stavby,
ježto k ní nedošlo.
Byla-Ii však stavba již znovuzřízena, odpadá tento postup a jest požární náhrada, pokud ji ještě nebylo použito, zabavitetná jako každá
jiná pohledávka, a pořadí nároků jiných zástavních věřitelů, nemajících
knihovní práva, se pak určuje podle § 286 třeti odstavec ex. ř. a přijdou
v úvahu jen tyto osoby.

(Rozh. ze dne 26. ledna 1934, R II 576/33.)

s o udp r v é s tol i c e přikázal vymáhajícímu věřiteli k vybrání
pojistné složené na soudě pojišťovnou, u níž byl dlužník pojištěn proti
škodě požárem nemovitosti. H e k u r sní s o u d k rekursu postupníka
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pohledávky na pojistné zrušil napadené usnesení a uložil prvému soudu,
by, vyčkaje pravomoci, řízení doplnil a znovu rozhodl.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

, ',I
I

Dilvody:
Podle § 290 čís. 2 ex. ř. jest nepřípustnou exekuce na pojištěné část
ky, které podle stanov jsou určeny k upotřebení na znovu vystavění neb
opravení poškozené budovy neb doplnění příslušenství. Tento účel si pojišťovna v čl. 32 čís. I všeobecných pojišťovacích podmínek, jenž odpovídá neúčinnému dosud § 80 odstavec I a § 81 prvá věta zákona o pojišťovací smlouvě čís. 501/17 ř. z., sice vyhradila, ale v odstavci čís. 2,
jenž odpovídá dosud neúčinnému § 81 druhá věta a § 79 odstavec (2)
zákona, připustila vyplacení odškodného za určitých podmínek i bez dosažení nebo zajištění onoho účelu. Převzala-li pojišťovna ona zákonná
ustanovení do smluvních ustanovení, jest je vykládati podle smyslu
zákonných ustanovení. A tu plyne z § 81 druhá věta zákona
(soJI. . .. von der bestimmungsmassigen Verwendung abgesehen
werden«), že se pojišťovna mÍlŽe svého účelového věnování odškodného kdykoliv vzdáti. To také pojišťovna učinila podáním
ze dne 23. prosince 1932, v němž netrvala na tom, že vyplatí odškodné jen, bude-li dosažen aneb zajištěn účel v odstavci (I) čl. 32
uvedený, nýbrž složila odškodné podle § 1425 obč. zák. a § 307 ex. ř.
k soudu, čímž dala na jevo, že odškodné má býti rozděleno, a tu platí
;zásady §§ 283 až 287 ex. ř. (srovnej rozhodnutí čís. 5051 sb. n. s.) a
není tu proto dilvodu ku zrušení exekuce podle § 39 čís. 2 ex. ř. Přes to
však jest při rozdělení odškodného postupovati podle knihovního pořadí (§ 216 ex. ř.), nebylo-li požární náhrady použito k obnově stavby
z toho dilvodu, že k ní nedošlo. Neboť, jak správně rekursní soud praví,
,podle rozhodnutí čís. 5042 sb. n. s. a judikátu bývalého nejvyššího soudu vídeňského čís. 162, zůstal dvorní dekret z 18. července 1828 čís.
2354 sb. z. s. potud v platnosti, že knihovní pohledávky mají zástavní
právo na pojistné hodnotě nevěnované ke znovuzřízení poškozené budovy, a obdobně to platí i pro knihovní břemena. Byla-li však stavba
znovu zřízena, pak to ovšem odpadá, poněvadž knihovně oprávněné osoby neutrpí žádnou újmu a požární náhrada, pokud jí ještě nebylo ponžito, jest zabavitelná jako každá jiná pohledávka, a pořadí nároků jiných zástavních věřitelů, nemajících knihovního práva, se pak určuje
podle § 286' třetí odstavec ex. ř. a přišly by pak v úvahu jen tyto osoby.
Jaroslav M. neopírá svůj nárok na 7.500 Kč o zástavní právo k po~ární
náhradě, nýbrž o postup (§ 1392 obč. zák.) a jest proto třetí osobou,
poněvadž toto účelové věnování se nestalo se strany pojišťovny, která jedině jest k tomu oprávněna, nýbrž se strany pojistníka. Jest proto rozho·
dujícím pro postup v rozvrhovém řízení okolnost, zda shořelá stavba
byla obnovena, čili nic a jest k rozvrhovému roku přizvati i všechny knihovně oprávněné osoby a po zjištění oné okolnosti postupovati dle zásad
shora vytčených. Nestačil-li rekursnímu soudu dosavadní skutkový pod,klad pro zjištění této okolnosti, nelze to napadati dovolacím rekursem,
ano jde o volné hodnocení důkazů, jehož přezkum dovolacímu soudu ani
ť rekursním řízení není vyhražen.

-
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I spoÍuvlastnik nemovitosti muže uvésti stroje ve spojeni s nemovitostí jako její příslušenstvÍ-

(Rozh. ze dne 26. ledna 1934, Rv II 346/32.)
Žalující firma domáhala se na úpadkové podstatě Lva B-a určení
vlastnického práva ke strojům prodaným Lvu B-ovi s výhradou vlastnického práva a vrácení strojů. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i ce žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d uznal podle žaloby.
Ne j vy Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvolacímu soudu, by o odvolání dále jednal a znovu rozhodl.
Důvody:

?31lobou dO';lláhá se žalující !irma určení vlastnického práva ke
strOJ~m prodan~m Lvu B-OVl s vyhradou vlastnického práva a vrácení

~~rOJu. J~e t~ o zalob? podle § 44 (I) ~onk. ř. ze dne 10. prosince 1914
C1S. 337 r. zak. (nym § 47 (I) konk. r. ze dne 27. března 1931 čís 64
sb; ~; a n.) ? vyloučení věc! z konkursní podstaty, ježto prý úpadci nenáleze]l a tUdlZ do konkursm podstaty nepatří. Právo na yyloučení nebylo
vyhlášením konkursu dotčeno (§ II (I) konk. ř. čís. 337/1914 nyní §
,12 (I) konk. ř. čís. 64/1931). Oprávněnost nároku jest posuz~vati podle ob~cr:~ch pravidel (§ 4~ (I) k?nk. ř. čís. 337/1914, nyní § 47 (I)
konk. r. C1S. 64/1931). prvy soud zalobu zamítl z mylného právního náz?:u,.~~ prý jde ~uplatnění oddělného práva podle § 10 odst. (2) a (3)
dnv~Jslh~ konk. !adu. ~dv?lací soud, yyvrátiv mylný názor prvého soudu, zalobe vyhove!, vychazeJe ze skutkového předpokladu, že úpadce není
a nebyl am vlastmkem budovy, ani vlastníkem strojů a dospěl na základě
skutečností těch k závěru, že úpadce bez souhlasu obou vlastníků nemohl
učinit~ stroje příslušenstvím továrny, že tedy nejsou splněny všeobecné
podm:nk~ § § 2?4 a 2,~7 obč. zák., jež jsou předpokladem použití § 297
a! obc. zak., a ze tUdlZ nemohly se stroje nikdy státi příslušenstvím toyarny, takže prý žalobkyně právem domáhá se jich vydání. Opodstatněna
,J~ vy.tka rozporl! se SpISy, pokud odvolací soud vychází z předpokladu,
,ze upadce. nem ~ I!ebyl vla~~~.ík:m, budovy«: T? nebylo ?ikým ani
tvrzeno, am prokazano. V pncme te tvrdIla Jen zalovaná ze továrna
v níž byl stroj p!imontován, nenáležela jen úpadci, nýbrž i j~ho manže1c~
Jeanete B-ove; zalobkyně tvrzení to výslovně ani nepopřela ani nedoznala. 9dvolací soud uvádí ve svém velmi stručně sepsaném rozsudku
doslovne: »Jednak není a nebyl úpadce ani v I a st n fl< e m bud o v y
an! vlastníkem strojů, nemohl proto bez souhlasu o b o II VI a s t n í k ů
učmiti stroje příslušenstvím továrny.« Jest možné že odvolací soud
mínil říci, že úpadce n~byl jediným vlastníkem, nýbrž jen spoluvlastníkem budovy, a ze se ph tom opíralo zmíněný již přednes žalované strany, ale. domněnky nemohou býti nejvyššímu soudu podkladem pro rozhodn,uÍ!; ~y!ášt~ když dot~ená věta důvodů začíná slovem "Jednak«, ale
ChYbl zaveÍ! a Je tam zmmka o souhlasu »obou vlastníků«, kteří nejsou

-

Čís.

13220 -

92

-

čís.

13221 93

jmenováni. J de tu o rozpor podstatný, neboť otázka vlastnictví nemovitosti má význam potud, že hlavní věc musí vždy náležeti tomu, kdo s ní
spojil trvale věc vedlejší, má-Ii se tato podle §§ 294 a 297 obč. zák.
státi příslušenstvím věci hlavní; ustanovení § 297 a) obč. zák. nelze použíti, není-li osobou, jež jako podnikatel uvedla stroje ve spojení s nemovitostí, vlastník nemovitosti, nýbrž jiná osoba, na př. pachtýř, užívatel
a pod. (srov. rozh. čís. 11200 sb. n. s.). Tu však jest ihned podotknouti,
že také s p o I u v I a s t n í k může uvésti stroje ve spojení s nemovitostí
jako její příslUŠenství (viz také Neumann-Lichtblau, komentář k ex. ř.
z r. 1929 str. 793), neboť není osobou cizí, nýbrž právě spoluvlastníkem
(§361 obč. zák.) a má s ostatními podílníky disposiční právo nad nemovitostí (§ 828 obč. zák.), po případě má i její správu (na př. §§ 837
a 1238 obč. zák.). Prvý soud se nezabýval otázkou vlastnictví továrny.
kam stroje byly dodány, a bylo tedy na soudu odvolacím, aby - když
sám považoval otázku tu za Tlodstatnou - vzal ji na přetřes (§§ 182 a
463 c. ř. s.) a po případu připustil o ní nabídnuté důkazy, kdyby nedošlo ve směru tom k souhlasnému skutkovému předne&u stran. Odvolací
soud převzal pro své rozhodnutí zjištění prvého soudu, že si žalobkyně
vyhradila vlastnictví dodaných strojů až do jich zaplacení, a vyvodil
z okolnosti té závěr, že úpadce nebyl vlastníkem strojů a že proto bez
souhlasu žalobkyně nemohly se stroje státi příslušenstvím továrny.
S tímto právním názorem nelze souhlasiti. Správným byl by tento názor
jen tehdy, kdyby šlo o j i n a k o u vedlejší věc než str oje, kdy
ovšem platí zásada, že se vyhledává k tomu, by se věc stala příslušen
stvím věci hlavní, by byla ve vlastnictví toho, komu patří věc hlavní
(rozh. čís. 9432 sb. n. s.). Odvolací soud však přehlíží, že v souzeném pří
padě jde o stroje dodané do továrny s výhradou vlastnielví. Ustanovení
§ 297 a) ooc. zák. vztahuje se jen na stroje. Dojde-li k poznámce tam
uvedené, nepokládají se stroje za příSlušenství nemovitosti; opomene-li se
však poznámka ta, pokládají se přes výhradu vlastnictví za příslušenství,
jsou-li splněny ostatní zákonné podmínky, t. j. byly-Ii stroje spojeny
s nemovitostí za okolností, z nichž jinak podle zákona plyne vlastnost
příslušenství (~§ 294 a 297 obč. zák.). Nejvyšší soud obíral se těmito
otázkami zevrubně zejména v rozh. čís. 11200 a 12106 sb. n. s., k nimž
se odkazuje a jen se poznamenává, že zákon poskytuje dodavateli možnost, by knihovní poznámkou své právo vlastnické zabezpečil. Neučiní-Ii
tak, nese sám následky svého opomenutí, neboť pak platí stroj za příslu
šenství nemovitosti a sdílí její osud, a to nejen ve prospěch hypotekárních
a jiných zástavních věřitelů, nýbrž vůbec v poměru k třetím osobám,
i v poměru !ce konkursním věřitelům, protože jde tu o ochranu veřejné
víry v zevní stav a o ochranu reálního úvěru a vůbec bezpcčnosti obchodu. Prvý soud zjistil, že přimontován jest k továrně jen vysokovýkonný stroj, nikoli však brusička, ale nepokládal za potřebné obírati se otázkou, zda dodané stroje staly se příslušenstvím továrny, považuje otázku
tu za podružnou. Odvolací soud se touto otázkou neobíral a bude na něm,
aby zaujal ke zjištění prvního soudu stanovisko a posoudil, zda mu stačí
k rozhodnutí o tom, staly-li se dodané stroje příslušenstvím továrny podle
,§§ 294 a 297 obč. zák., čili nic, a aby podle toho postupoval. Při tom
jest odkázati k důvodům rozh. čís. 11.200 sb. n. s., že k tomu, aby se

~~roj s~l l'říslušenstvín; nemovitosti! stač!, a?y byl určen k trvalému je]1muy z IV aU! a. agy ~ U! ?yl v tako~~m ml~tr:;m poměru, který timto úče
lem ]est podmmen, ze vsak nezaleZl na vetslm nebo menšim stupni lysické stability tohoto spojení.
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smlouva.

Výpověď daná nabyvatele~.!1emov~tosti pojištěné proti požáru po_
dl~ § 55 odst (~ zákona o poJlsťovaCl smlouvě jest projevem dochůd
nym podle § 13, odstavec druhý, zákona. Právní účinky výpovědi nastávají teprve dojit!m .výpovědi pojišťovně, pak-li výpověd' ve lhůtě

§~ 5~, od~t~vec ~~uhy, ~ákona~ byl~ odeslána. Teprve dnem dojití výpove~~ ~nika POll~ťovacl p?mer zClzitele nemovitosti a přel>lává ručení
poJl~!ovny; J?OJ1~o,:na n;a, však nárok na premli za celé pojistné obd??l, ve ~kterem Jl vyp~}Ved došla a to tak, že zcizitel ručí za celou pre-

mn, kdezto nabyvatel Jen za dobu až do dojití výpovědi zavčas odeslané.
(Rozh. ze dne 26. ledna 1934, Rv II 551/32.)
'. "Níanželé J-ovi prodali domek. pojištěný u žalující pojišťovny proti
~ozm~, dne ll. prosm~e 1929, žalovaným. Proti žalobě o zaplaéení pojišťovacl premle vz~~sh zaloyaU! m~zitímní určovací návrh, že pojišťovací
smlouva prol! pozaru neU! po pravu. Pro c e sní s o udp r v é s t oII c,e mc:itimní určov~cí návr~. zamítl, o d vol a c í s o u d mu vy~~v_el.. D u vod y: Prvysoud zJIstIl, že se žalovaní jako nabyvatelé pojlstene ne,movltosl! dověděli o pojištění teprve dne ll. ledna 1930 a že
dne ll. unora 1930 zaslali žalující pojišťovně písemnou výpověď ze
smlouvy, kter.á došla ža}ující pojišfovně dne 12. února 1930. Prvý soud
~ toho usu:u)e ve sh~de .se stanoviskem žalující pojišťovny, že výpověď
jest opozdena a. n~ma vyznan; pro. da.1ší trvání pojišťovací smlouvy ve
~l!1yslu § 6~yoj. z~k. VyslOVUje pravU! názor, opřený o zásadu, že výpo\eď. z .~O]lsť?':.acI smlouvy jest projevem dochůdným, že výpověď
musI dOJIl! POJ1~ťo;,ny v~ lhůtě § 65 poj. zák. Právem brojí odvolatelé
proh tomuto pravI?-lm? nazoru. Spornou otázku jest posuzovati podle §
13_ O?st;? a 3 pOj. z~k., které jsou v právní účinnosti. Odstavec druhý
~~c.uje ucmt.t0st prohlašení strany proti pojišťovně okamžikem kdy pojh~ ovny dOjdou. Odstavec třetí jedná jen o podmínkách pro ~achování
I yty, pro ta,ková proh)ášení neb oznámení zákonem předepsané. Správn~ l'~mkazu)1 o,dvolatele, k !~mu, že odstav,ec pr~ý, byť neměl dosud právU! .I}cmnost}, prece musI by tI pramenem vykladu pojmů, o nichž pojednáva]! o,statn; dva odstavce. Jde tu o »oznámení a prohlášení podle pojišfO~.~Clho zakona«, mezi něž zajisté jest počítati i prohlášení jímž dává
PJojlstěn~-nabY':atel p~jišťo.vně na vědomí, že smlouvu zrušuj~, vypovídá.
t;nenovtte spada s:'m I.povmnost nabyvatelova podle § 65 poj. zák. druhy odstavec. Že vypoveď jest projevem dochůdným stanoví ardf § 13
""";*.'~
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odst. (2) poj. zák. Tím však je I'ečeno, kdy a jakým způsobem nastává
právní účinnost zmíněných projevů. V odstavci třetím naproti tomu jest
předpis, jak se musí zachovati ten, kdo svým prohlášením chce vyvolati
podle druhého odstavce, by dodržel lhůtu, jež přímo pro dotyčná prohlášení je zákonem předepsána. Zásada, že právní účinek nastává dojitím,
že projev jest dochůdným, všeobecně platná jest pojata do odstavce druhého a není nikterak prolomena ustanovením odstavce třetího. Prvý
předpis upravuje účinek určitého právního jednání proti oběma smluvním stranám, druhý vymezuje podrobněji povinnosti strany se zřetelem
na zachování lhůt stanovených zákonem pro dotyčné právní jednání
(označení, prohlášení, tedy projevy vůle v nejširším slova významu).
Oba tyto předpisy vedle sebe mají své odůvodnění, neboť možný jest
v praxi projev vide, výpověď smlouvy, sice včas zaslaný, to jest ve lhůtě
zákonem předepsané, který však adresáta nedojde, takže nedocílí se tím
zamýšlených právních účinků, totiž zrušení smlouvy podle druhého odstavce. V souzeném případě nesporně výpověď pojišťovně byla doručena.
Pro rozhodnutí otázky, zda byla výpověď dána ve lhůtě § 65 druhý odstavec cit. zák., jest postupovati podle předpisů § 13, třetí odstavec, cit.
zák. Poněvadž jest zjištěno, že výpověď byla odeslána v předepsané lhůtě,
učinili žalovaní své povinnosti zadost, včasná výpověď podle § 65 odst.
(2) poj. zák. má za následek zrušení pojišťovací smlouvy.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

spolu podnikateli na společný účet a nebezpečí ve smyslu § 1
odst (3) zákona ze dne 9. srpna 1908 čís. 162 ř. zák., z nichž ručl každý
společně a nerozdílnou rukou s druhým spolupodnikatelem za nábradu
škody z provozu autobusu.
Při tom je lhostejno, zda spolupodnikatel, jenž vnesl do společnosti
autobus, jest vlastnikem autobusu, či zda mu byl jeho vlastnlkem jen
propůjčen k provozu na vlastní účet a nebezpečí.
(Rozh. ze dne 26. ledna 1934, Rv II 216/33.)
Zalobkyně byla 21. srpna 1928 dopravována za úplatu na trati H.-F.,
na níž byl oprávněn provozovati dopravu osob autobusem majitel této koncese Albert F., jenž měl tehdy svůj autobus pokažený, na autobuse náležejícím žalovanému Antonínu T-ovi ml. a řízeném žalovaným Leopoldem
D-em, při čemž autobus vjel do příkopu, položil se na bok a žalobkyně
byla při tom poraněna. Žalobkyně .domáhala se náhrady škody napřed
proti koncesionáři jízdní trati Albertu F-ovi. Žalobou, o niž tu jde, domáhala se žalobkyně, k níž přistoupil jako vedlejší intervenient Albert
F., náhrady škody proti Antonínu T-ovi a Leopoldu D-ovi. Zalobě bylo
vyhověno s o u d y vše c h tř í s t o I i c, Ne j vy Š š í m s o ude m
z těchto

dflVocltl:

vod v:

Dovolání opřené o dovolací důvod § 503 Č. 4 c. ř. s. není důvodné.
Ze výpověď daná nabyvatelem nemovitosti pojištěné proti požáru podle
§ 65 odstavec (2) zákona o pojišťovací smlouvě jest projevem dochůd
nvm podle § 13, odstavec druhý zákona, uznává odvolací soud odpovídá to i zákonu. Tím však jest řečeno jen tolik, že právní účinky výpovědi nastávají podle přijímací teorie § 862 obě. zák. teprve dojitím výpovčdi pojišťovně, pakli výpověď zavčas, t. j. ve lhůtě § 65 odstavec (2)
zákona byla odeslána, jak stanoví § 13, odstavec (3) zákona, nebo-li, že
se účinnost výpovědi posunuje na den jejího dojití u pojišťovny. To má
svůj význam, protože teprve tím dnem zaniká pojišťovací poměr zcizitele
nemovitosti, přestává ručení pojišťovny a naolJak pojišťovna má podle
§ 65 odstavec (3) zákona nárok na prel!lii za celé pojistné období, ve
kterém jí výpověď došla a to tak, že zcizitel ručí za celou premii, kdežto
nabyvatel jen za dobu až do dojití výpovědi zavčas odeslané. Ustanovení
ta jsou tak zřejmá, že není zapotřebí k jich výkladu sáhati na dosud neúčinné ustanovení odstavce (I) § 13 zákona.

a

čís.

společnici

13222.

Přispěl-Ii jeden ke společnému podnikán! svou koncesi autodopravn!
a tim, že provoz podniku řidil, kdežto druhý vnesl do společného podniku autobus, propůjčiv jej ke společenskému používáni a propůjčiv
k témuž účelu i svého šoféra, při čemž zisk měl přislušeti oběma zúčast
něným, jde o smlouvu společenskou podle § 1175 obč. zák. a jsou oba

Antonín T. má za to, že ho nelze pokládati za spolupodnikatele autohusové dopravy, za společníka Alberta F-a a smlouvu s ním za smlouvu
společenskou podle. § 1175 a násl. obč. zák., nýbrž, že šlo jen o smlouvu
nájemní, při níž nájemné bylo určeno podílem na zisku. Nelze mu však
přisvědčiti. Dovolatel jest na omylu, míně, že ve smlouvě scházejí před
poklady smlouvy společenské: společná práce, společné jmění, poněvadž
F. neuložil do podniku jmění ani věc, jež by se stala společnou oběma,
a ježto s druhé strany žalovaný se nesúčastnil v podniku prací a o zdar
se nijak nepřičiúoval. Koncesionářem podniku byl prý F. sám, nemohl
sice s podstatou podniku, s autobusem, neomezeně disponovati (jej prodati), naproti tomu co do provozu měl F. disposici úplně volnou, aniž by
ho prvžalovaný směl omezovati. Scházelo prý typické rozdílení zisku a
ztráty podle vnesených podílů. Naproti tornu jest uvésti, že podle § 1175
obč. zák. jde o smlouvu společenskou, pak-li dva nebo více osob se navzájem zavážou spojiti svá plnění k dosažení společného účelu. Plnění
mohou spočívati i v pracích. Každý společník musí k společnému účelu
něčím přispívati. Příspěvky mohou záležeti v kapitálu, jenž se stane společným vlastnictvím společníků, neb i ve jmění, jež zůstane ve výhradném
vlastnictví jednoho společníka (přínos pouhého užívání); společníkům,
kteří přispívají pouze prací nebo poskytnutím užívání věci, patří podíl
na zisku, nikoli však na kmenovém jmění. Na přenechání věci v užívání
jest použíti pravidel o smlouvě nájemní. V čem příspěvky záležejí, určuje
~polečenská smlouva (§ 1187 obč. zák). Pokud smlouva nestanoví jinak,
Jest každý společník oprávněn i povinen stejnou měrou ke společné čin-
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nosti (§§ 1185 a 833 obč. zák.). Pokud jeden z nich obstarává záležitosti společnosti, jest zmocněncem. Když však podle smlouvy vedení závodu bylo přeneseno na jednoho společníka, kdežto druzí slíbili jen pří
spěvky, nemají ani právo ani povinnost účastniti se na provozu (§ 1187
obč. zák.) a jest takového vedoucího společníka považovati za plnomocníka (§ 1190 obč. zák.), který musí záležitosti podniku obstarávati a
o nich účty klásti a peníze do společné pokladny odváděti. Bližší podrobnosti stanoví smlouva. Zisk se rozděluje mezi společníky podle ustanovení
společenské smlouvy a v témž poměm stihá i ztráta každého společníka,
ač-Ii není ve smlouvě jinak stanoveno (viz Ehrenzweig § 378). Podle
těchto zákonných ustanovení není příčiny, proč by neměl poměr mezi
prvžalovaným a Albertem F-em býti posuzován podle předpisů o smlouvě
společenské. Bylo dílem nesporno, dílem jest zjištěno nižšími soudy, že
Albert F. přispěl k společnému pOdnil;ání svou koncesí autodopravní a
tím, že provoz podniku řídil, kdežto Antonín T. vnesl do společného podniku antobus, propůjčiv jej ke společenskému používání a propůjčiv k témuž účelu i svého šoféra Leopolda D. Společenskou úmluvou se dohodli,
že podíl na zisku má příslušeti oběma společníkům, žalovanému T-ovi
70%, Albertu F-ovi 30%. Vésti podnik měl F., jenž měl autobus ve své
disposici a měl též povinnost účtovati s T -em ohledně zisku, jehož
kontrolu měli prováděti oba žalovaní, a v témž poměru, v jakém bral podíl na zisku, byl by v nedostatku odchylné úmluvy musil nésti každý společník i podíl na ztrátě. Byli tedy oba společníky podle § 1175 obč. zák.
a spolupodnikateli na společný účet a nebezpečí ve smyslu § I odsl. (3)
zák. z 9. srpna 1908 číslo 162 ř. zákona o provozování jízdných silostrojů. Nešlo o pouhou nájemní smlouvou podle § 1090 obč. zák.,
nýbrž o smlouvu společenskou podle § 1175 a násl. obč. zák. Při tom
zůstává lhostejno, zda Antonín T. jest vlastníkem autobusu, jak strany
souhlasně přednesly či zda mu byl jeho vlastníky jen půjčen k provozu
na vlastní účet a n~bezpečí, jak nižší soudy zjieti1y; rozhoduje jen, že
jeho užívání vnesl do společnosti jako svůj příspěvek (Vklad) společen
ský. Právem proto nižší soudy uznaly, že jest Antonín T. spolupodnikatelem provozu autobusového na vlastní společný účet a nebezpečí podle
§ 1 odst. (3) cit. zák. a že mčí společně a nerozdílnou mkou s dmhým
spolupodnikatelem za náhradu škody, kterou žalobkyně utrpěla při provozu (§ 1 odst. (6) cit. zák.).
čís.

13223.

»Rozšiřováním« ve smyslu § 1330, druhý odstavec, obč. zák. jest
nejen sdělení, které se stane takovými prostředky, by je mohl vnímati
co největší počet lidí, nýbrž í sdělení, jež síce míří na .jednotlivé osoby,
ale jest s to dále se rozšířiti.
Není-Ii ručení sdělujíciho vyloučeno podle poslední věty druhého odstavce § 1330 obč. zák., může se na něm poškozený domáhati o.:"olání
a jeho uveřejnění, ač se sdělení stalo neveřejně.

(Rozh. ze dne 27. ledna 1934, R I 1301/33).

Žalobu, jíž se domáhal žalobce na ža!ova;-tém, bY,žalovan} byl uznán
povinným odvolal! obsah dopISU zaslar:eho zaloval1Y~ flrme E. a obYlňujícíhO'žalobce z krádeže, pro c e ~ n I s o udp r ~ e s t,o II C~ zamltl.
d vol a c í s o u d zmšil napadeny rozsudek a vrahl vec prvemu soudu, by ji, vyčkaje pravo~~ci, znovu pr?jed~a} a rozhodl., D ů vod y:
Napadený rozsudek zamlt~ zalobu, domahaJI~1 .~e, od,::olam obsah~ ~o
pisu zaslaného prý žalovanym flrme E. a obvm~J1C~ho za~obc; z kra~eze?
že nejde o rozšiřování ve smyslu § 1330 ~ruha, ve.t!!, obc. za~." zasle-}l
někdo dopis třetí osobě, v němž jsou tvr~em d?t~kaJlcl s~ cl! Jmeho Z?Usobem v zákoně uvedeným. Soud odvo~acl ?e~dlh t~n~o nazo~ na~a?eneh~
rozsudku. "Rozšiřováním« míní se sdelovam ?eurc!le,mu P?ctu, lidi,. PT0l!
tomu je širší pojem »sdělování«, které zahrnUje v sobe I sdelem Jedmem~
člověku s podotknutím, by zpráva dále šířena I!ejyla.
§ 133~ druhy
odstavec, obč. zák. vyskytují se oba ob:-aty. Ve ve!e,pr~n: ~e mluv} o rozšiřování, ve větě třetí o sdělování. Vyznau; rozslrovam Je~t chapat~ ve
smyslu rozšířeném. Tedy nejen sdělem, ktere se stane. takovY~1 pro~tred
ky, by je co největší počet lidí mohl vn!mati, ?-Xbrž I ta~o}a, ktera s:c~
míří na jednotlivé lidi, ale jsou s to se, ~ale, r~zsl:-Ih (Se~lacek, ,Obhgacm
právo JIl 55). I když nelze, potem rozsirovam ~rat: tak slr.oc~, ~e zahrn~
je povšechně i důvěrné sdelem JednotliVCI, amz predp~klada um'{.sl ~d,
lení to učiniti přístupným širšímu kruhu (Ehrenzwelg, ~chul~verhalt:llsse
659), přece zahr~uje i sděl~ní, uči?-~~é způsobem ,a prostredky, ze se
skutečnost sdělena stala znamou vetslmu .kruhu lIdi (~Ian~, !<01I!-ent.a;
zum § 1330). Dopis, o který jde, byl adre~ová? a zasl~n fl!}1le) hU; JIZ
·je dána možnost, že se dostane do rukou nekollka osoba;-tt, ClU;Z se Jeho
obsah rozšíří. Žalobce také tvrdil a nabídl důkaz o tom, ze dopiS vzbudil
u firmy vzmšení. To by pak mohlo mí:i za n~sl~dek i, rozšíře;-tí ob~a~u.
Prvý soud nezabýval se následkem ?veho pravmho, nazoru dale V':;CI a
jest proto řízení dle názoru odvolaclho soudu vadne podle § 496 CIS. 3
c. ř. s.
.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu.

°

'!

D

Odvolací soud nepochybil

ů

vod y:

po stránce právního posouzení věci,

spatřuje v jednání žalovaného, z kterého se žal?bní, návr~,dovozuJe, rozšiřování ve smyslu § 1330 druhý odstavec obc. zak. Stezovate} pouka-

zuje se v tomto směru na správné dův?~y. napadenéh? usnese~l, ke ~te
rým se dodává, že pisatel dopISU, o neJz Jde, podle Jeho ob~ahu .!:,usel
s tím počítati, že jeho sdělení vejde ve známost více os,o\), kdyz obvmoyal
i'alobce z trestného činu, totiž, že okrádal s~é~o z~mes!navatele;., Pr~v?
žádati odvolání a jeho uveřejnění není podmmeno hm, ze se rOZSlrovam,
pokud se týče sdělení, stalo veřejně. To jest patrno z do,slovu, § .J33? od:
stavec druhý obč. zák. a z důvodové zprávy k tomuto mlStu zákona, Jehoz
poslední věta má jen 'ten význam, že vylučuje za podmjnek, tam s!anove·
ných ručení sdělujícího, je-li sdělení proneseno ,nevereJ?-~; nem-lI !;ll.
{'ení sdělujícího podle tohoto místa zákona vylouceno, muz~ se na ,nem.
domáhati poškozený odvolání a jeho uveřejnění, přes to, ze se sdelem
stalo neveřejné.
Civilní rozhodnutí XVI.

7
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Při dražbě movitých věcí nenabývá se vlastnictví již udělením pří
klepu, nýbrž až zaplacením ne.ivyššího podání a odevzdáním (veřejným
orgánem).
O nabytí věcí prodejem z volné ruky (§ 280, prvý odstavec, ex. ř.l
platí předpisy §§ 423 a násl. obč. zák. Kupitel nenabývá tu vlastnictví
již usnesením exekučního soudu, že se přijímá jeho návrh, by z volné
ruky převzal zabavené věci za odhadní cenu, nýbrž teprve odevzdáním.
Povolení prodeje z volné ruky nenahrazuje prohlášení podle § 428
obč. zák.

(Rozh. ze dne 27. ledna 1934, Rv I 1870/32.)

!'II

Žalobce domáhal se na žalovaném, by exekuce na svršky byla prohlášena za nepřípustnou, tvrdě, že jest vlastníkem zabavených svršků, ježto
jich nabyl v exekučním prodeji z volné ruky. O b a niž š í s o II d Y žalabu zamítly, o d vol a cí s o u d z těchto d ů vod ů: Skutkové zjištění
prvého soudu, odvoláním nenapadené, naopak výslovně doznané, že žalobce nabyl vylučovaných předmětů koupí z volné ruky v řízení exekučním,
jest Vzíti za prokázáno, o položiti je ve smyslu § 498 'co ř. s. za základ
rozhodnutí, pokud arciť jde jen o skutkové zjištění, tedy jen o zjištění
skutečnosti exekučního prodeje jako právního titulu k nabytí vlastnictví.
Leč prvý soud i odvolatel přehlédli, že soudcovský výrok, jímž se v exekuč
ním řízení právo vlastnické k zabaveným předmětům propůjčttje, neskýtá
ještě o sobě vlastnictví k předmětům, nýbrž,že k výroku tomu jako k pouhému právnímu důvodu (§§ 424, 425 obč. zák) musí přistoupiti další
náležitost právního odevzdání a převzetí. Proto patrně se prvý soud toutootázkou odevzdání vůbec nezabýval. ,Leč této druhé podstatné náležitosti'
nabytí práva vlastnického tu není, neboť odvolací soud zjistil, že žalobCe
se dostavil do bytu F-o'la sám v nepřítomnos.ti orgánu výikonného a se
slovy, že nábytek dostal od soudu přiřknutý, si nábytek podle seznamu,
tak jak byl dle zájemního protokolu zabaven, prohlédl a F-ovi jej pak
k dalšímu používání přenechal, že se výkonný orgán dostavil do bytu
F-ova až později, při jiné příležitosti a říkal, že K. (žalobce) si nábytek
od soudu z volné ruky koupil. Rovněž na základě výslechu žalobce jako
strany ve vlastní věci slyšeného má odvolací soud za prokázáno, že žalobce obdržel od exekučního soudu jen výměr, že se mu nábytek, o nějž tu
jde, asi za 20.000 Kč prodává (správně ale obsahu spisů exekučních, že
návrh, aby jako kupec z volné ruky zabavené předměty za odhadní cenu
19.425 Kč převzal, byl na soud přijat, a žalobce byl vyzván, by tuto pře
jímací cenu do osmi dnů k soudu složil), že však žádný soudní orgán
nikdy u něho nebyl a nábytek mu nepředával. Tato soudem odvolacím
zjištěná skutečnost stačí k prílkazu, že vlastnictví k předmětům projednávanou žalobou vylučovaným na žalobce nepřešlo. Vždyť podle ustanovení § 280 prvý odstavec ex. ř. přísluší exekučnímu soudu oprávnění,
by podle hospodářských požadavků případu zpeněžení volně zařídil
(Mot. str. 216 mat. 1., str. 560), a za tím účelem po případě navrhovaný
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prodej z volné ruky nařídil, kterýžto I?rod~j prová.dí pak !'p!avidla? nejde-li o zabavené ~enné p~pí!y. neb predmety mapCl v. ,mls~e, kde, jSO~,
bursovní neb trzlll cenu jakz jest tomu v souzenem pnpade, organ vykonný (§ 268 ex. ř. čís. 95 až )02 návod," pr.o výkonné.orgány a ex. vzor
čís. 275/135 Hartmannovy sblrky}zorcu~, ~. s. a ex. r.).
N e j v y Š š í s o u d nevyhovel dovolalll.
D

Ú

vody:

Bez právního důvodu a bez nabývacího zp~s~bu nelz.e vlastI.1ictví nabýti (§§ 38? a ,43! obč. zák); Příklepem nabyva, vy~razltel nejen htulu
k vlastnictvl, nybrz vlastmctvl samo jen k, vydrazene ,I.1 e m o v I t o S,t 1,
což vyplývá ze ~lov us!~nov~ní, § 237, ex. r;: ,»vklad ,pnklepem naby!e~?
práva vlastnickeho«. Pn drazbe movllych vecI nenabyva se vlastlllctvl jlZ
udělením příklepu, neboť §,278 ex. ř. nemá o d:až?ě f!1ovitostí p,odob~é
ustanovení jako § 237 ex. r. o nemovllostech, nybrz az zaplacelllm n~j
vyššího podání a odevzdáním (veřejným orgánem) (srov. Neumannuv
komentář k § 278 ex. ř. a Ti1sch, Einfluss der Zivilp!ozessge~~tz~ k ffi 42~
obč. zák. a rozh. 11.306 sb. n. s.). O prodeji z volne ruky, pn nemz nem
možná actio Publiciana (§ 367 obl'. zák), je~ná se, v ~rvém 0Jl~~~CI
§ 280 ex. ř. O nabytí věcí takto prodaných plah, ponevadz exekuclll rad
nemá v té příčině ustanovení, předpisy §§ 423 a násl. obč. zák. Ne~abyl
tedy žalobce vlastnictví k věcem již usnesením exekučního soudu, ze se
přijímá ,jeho návrh, aby z volné ruky převzal zab~v~né předměty za o~
hadní cenu 19.425 Kč, a to pro nedostatek od~vzdalll (§~, 4,25,.426 obc.
zák). Dovolatel odkazuje se proto v tomto smeru na vyshzne d~vody n~
padeného rozsudku. Povolení prodeje z volné ruk~ nenahraZUje p:.?h!a:
šení podle § 428 obl'. zák., pro něž není tu ostatne podkladu ve Zjlstem
odvolacího soudu.
čís.

13225.

Nález řlšskoněmeckého rozhodčího soudu jest v českoslovensl{~ r.~:
pub\ice vykonatelný jen, došlo-li mezi stranami k písemné dohode, jlZ
se tomuto soudu podrobily.
Předpis čl. XIV. čís. 3 Ul!. zák. k c. ř. s. plati jen pro tuzemské bu1'sovni soudy.
.
Rozhodčl soud v Lipsku spolku »Deulsche Rauhlutter-Fourage-Kartoifel- und Gemiisehiindler e. V. Sitz Berlin« nelze klásti na roveň zdejším bursovnlm soudům rozhodčím, zřízeným na základě zákona ze dne
1. dubna 1875 čís. 67 ř. zák., a čl. XIII. uv. zák. k c. ř. s.
Nelze uzn~ti za vykonatelný nárok co do příslušenství (útrat), je-li
vykonatelnost odepříti nároku ve věci hlavní.
(Rozh. ze dne 27. ledna 1934, R II 530/33.)
Na základě rozhodnutí rozhodčího soudu okresního v Lipsku des
Bunďes deutscher Rauhfutter-Fourage-Kartoffel und Oemiisehiindler e
7'
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V. Sitz Berlin povolil s o udp r v é s tol i c e exekuci. Rek u r s n i
s o u d exekuční návrh zamítl. D ů vod y: Podle § 79 ex. ř. jest exekuce v tuzemsku na základě nálezů rozhodčích soudú v říši Německé jen
tehdy a v té míře přípustná, když a pokud jest zaručena vzájemnost.
Vzájemnost ohledně vykonatelnosti výrokú rozhodčích soudú mezi česko
slovenskou republikou a Německou republikou byla zajištěna vládní vyhláškou čís. l31/1924. Podle této vyhlášky lze na základě cizozemského
;výroku rozhodčího žádati v Německé i"iši za rozsudek o vykonatelnost,
pokud rozhodčí výrok byl vydán podle předpisů německého civ. řádu
soudního a pokud nelze jej považovati za uezúčinný podle cizozemskéi:lO
práva rozhodného pro právní poměr, o nějž jde. Podle posledního odstavce vládní vyhlášky jest v témž rozsahu pokládati vzájemnost za zaručenou, jde-li podle § 79 ex. ř. o exekuci na základě spisú a listin, které
byly zřízeny v Německé říši. Z těchto ustanovení plyne, že podle zásady
vzájemnosti lze na základě říšskoněmeckého rozhodčího výroku u zdejších
soudů povoliti exekuci jen, byl-íi rozhodčí výrok vydán podle předpisů
zdejšího soudního řádu a pokud jej nelze podle předpisů německého
práva pokládati za bezúčinný. Směrodatným pro vykonatelnost říšsko
německého rozhodčího výroku je tedy, by výrok byl vydán podle předpisů
zdejšího právního řádu. Tyto předpisy vyžadují však (§ 577 c. ř. s.)
k platnosti rozhodčí smlouvy, by byla zřízena písemná rozhodčí smlouva,
jinak je rozhodčí výrok bezúčinný. Jest proto trvati na tom, že nálezy
německých rozhodčích soudů jsou v republice Československé vykonatelné
jen, došlo-li k písemné smlouvě stran, kterou se soudu tomu l)odrobily.
Vymáhající strana v exekučním návrhu ani netvrdí, že došlo k takové
písemné smlouvě o příslušnosti, a předloženými přílohami nikterak nedoložila, že byly splněny náležitosti § 577 c. ř. s. Okolnosti, že německý
rozhodčí soud pokládal se za příslušný k rozhodnutí, že šlo snad o sudiště podle splniště nebo že povinný příslušnosti rozhodčího soudu neodporoval, nestačí a jsou nerozhodné. Nelze tu použíti §§ 88 a 104 j. n.
a měl exekuční návrh býti zamítnut, poněvadž vymáhající strana neprokázala písemnou smlouvu rozhodčí.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Rekursní soud právem hleděl k tomu, že šlo o soud rozhodčí, jehož
nález, jak správně dovodil, byl by vykonatelný jen, kdyby byla zřízena
písemná rozhodčí smlouva, jakž vyžaduje § 577, 595 čís. 1 c. ř. s. Ze
skutečně mezi stranami k takové písemné smlouvě o rozsudím došlo, nelze
bezpečně usuzovati z nálezu, takže tento předpoklad vykonatelnosti tímto
průvodním prostředkem nelze považovati za prokázaný. Podle nálezu,
k němuž se v dovolacím rekursu poukazuje, lze míti jen za to, že by: tu
suad bylo vyhověno požadavkúm čl. XIV čís. 3 uv. z. k c. ř. s. pro pří
slušnost bursovního soudu rozhodčího, kterýž předpis platí pro tuzemské
soudy bursovní. Ale podle spisu nelze usouditi, že rozhodčí soud spolku
německých obchodníkú, o jehož nález tu jde, lze klásti na roveň zdejším
bursovním soudúm zřízeným na základě zákona ze dne 1. dubna 1875,
čís. 67 ř. zák. a čl. XIII. uv. z. k c. ř. s. Dovolací rekurentka poukazuje

lOl

se k dúvodúm uvedeným v rozh. Č. 7471 a 7753 Sb. n. s. Ani ohledně
útrat řízení o prohlášení vykonatelnosti nálezu, ~ nkhž rozhodnuto bylo
usnesením' zemského soudu Nauenburg, nelze Jl dal! za pravdu. foto
usnesení není samostatným a od ostatního podkladu odděleným rozhodnutím soudu nýbrž souvisí právě s nálezem, jehož vykonatelnost vyslovuje, t~~, že 'nelze uznati. za vykon~telný ná;ok co do příslušenství,
je-li odepnti vykonatelnost naroku ve veCl hlavlll.
čis.

13226.

Hodnotou zabavené věd podle § 57 j. n. nenl cena, kterou výkonný
orgán v zápisu o zabaveni označí! jako pravděpodobný výtěžek dražby.
(Rozh. ze dne 27. ledna 1934, R II 595/33.)
Zaloou o nepřípustnost exekuce na jízdní kolo, jehož přibližná cena
byla označena v zájemním protokole částkou 150 Kč, pro c e sní
s o udp r v é s tol i c e zamítl. O d vol a c í s o u d odmítl odvolání
žalobkyně jako nepřípustné. D ů vod y: Hodnotou sporu není v souzeném případě pohledávka, o jejíž vydobytí v exekuci šlo, nýbižnižší hodnota zástavy, kterou jest v tomto případě částka 150 Kč (§57 j. n.). Jde
proto o řízení bagatelní. Podle § 501 c. ř. s. jest tu však přípustné jen
odvolání z důvodu zmatečnosti podle § 477 čís. 1-7 c. ř. s. V odvolání
uplatněny jsou jako odvolací důvody rozpor rozsudku se spisy a vnitřní
rozpory dúvodú, nesprávné hodnocení důkazů a nesprávné právní posouzení věci. Odvolání z těchto dúvodú je tudíž nepřípustné a bylo je
odmítnouti.
N e j vy Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil odvolaCímu
soudu, hy, nepřihlížeje k dúvodu odmítnutí, o odvolání žalobkyně rozhodl.
Důvody:

Odvolací soud vycházel ze správného právního názoru, že hodnota

předmětu sporu v tomto případě jest určena podle § 57 j. n., buďto výší
vymáhané pohledávky, která činí 433 Kč s přísl., nebo hodnotou zástavv,
jest-li tato hodnota niž,ší než vymáhaná pohledávka, avšak neměl ve spisech podklad pro předpoklad, že po omezení žalobní prosby na vyloučení,
zabaveného kola z exekuce klesla hodnota předmětu sporu na hranici věci

nepatrné podle § 448 c. ř. s. Podle § 306 obč. zák. jest obecná hodnota
zabaveného kola jeho hodnotou podle § 57 j. n., nikoli však cena, kterou
výkonný orgán v zápisu o zabavení označí jako pravděpodobný výtěžek
dražby. Výkonný orgán neodhaduje zabavené věci, nýbrž podle § 69
instrukce pro výkonné orgány jen vypočítá výtěžek za jednotlivé zabavené
věci a zabavuje podle téhóž paragrafu instrukce v pochybnosti o něco více,
než činí vymáhaná pohledávka. Hodnota zabavenÝch věcí se zjišťuje teprve při dražebním roku podle § 275 ex. ř. a § 108 instrukce pro v. o.
znalcem a jest základem pro cenu vyvolací, podle S, 276 ex. ř. Teprve
takto odhadnutá hodnob může býti podklade,1J1 pro určení hodnoty před
mětu'sporu podle § 57 j. n. Dosud však není zjištěno, že cena zabaveného
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kola činí méně než vymáhaná pohledávka, zejména že nepřevyšuje 300 Kč,
ana i žalobkyně ocenila předmět sporu v žalobě na 400 Kč a nezměnila
toto ocenění ani po omezení žalobní prosby. Proto odvolací soud neprávem měl za to, že hodnota předmětu sporu klesla na hranicí věci nepatrné, ve kterémžto případě by odvolání bylo přípustné jen z důvodů
zmatečnosti.

čís.

..
'I

13227.

Nedostalo-li se vydražiteli z rozvrhové podstaty úhrady za převzatou'
služebnost, jest oprávněn domáhati se rekursem zrušení rozvrhového
usnesení co do částky, na níž bylo břemeno v odhadním protokolu oceněno a na kterou si činí nárok.
(Rozh. ze dne 27. ledna 1934, R II 6/34.)
Proti usnesení exekučního soudu, jímž bylo rozvrženo nejvyšší podání
211.000 Kč, za exekučně vydraženou nemovitost, podala vydražitelka
rekurs, v němž poukazovala k tomu, že podle dražebních podmínek měl
vydražitel převzíti všechna na nemovitostech zapsaná věcná břemena jen
potud, pokud podle svého pořadí budou uhražena z rozdělované podstaty,
t. j. se započtením do nejvyššího podání, a vytýkala stěžovatelka, že prvý
soud neustanovil ve smyslu § 162 ex. ř. rok k určení dražebních podmínek
a že stěžovatelka vydražila nemovitost v důvěře v dražební podmínky,
že si bude moci odhadní cenu služebnosti, oceněné při odhadu na 20.000
Kč z nejvyššího podání sraziti a měl prý tudíž první soudce ve smyslu
§ 225 ex. ř. vydati stěžovatelce částku, která na převzatou služebnost
připadá, takže nejvyšší podání, jež se mělo rozděliti, snížilo by se tím
o 20.000 Kč na 191.000 Kč. Rek u r sní s o u d napadené usnesení
potvrdil. D ů vod y: K výtce stěžovatelky, že první soudce měl postupovati při rozvrhovém usnesení podle § 225 ex. ř. a vydati stěžovatelům
částku, jež připadala na služebnost, totiž 20.000 Kč, jest poukázati
k tomu, že se dražba a rozvrh dražebního výtěžku konaly na základě dražebních podmínek soudem již schválených, na kterých nic nelze měniti,
a, stanovil-li soud \ dražebních podmínkách, že vydražitel jest povinen
převzíti všechna na nemovitostech zapsaná věcná břemena jen potud,
pokUd podle svého pořadí budou uhražena z rozdělovací podstaty, musil
se soud, prováděje rozvrh, dle těchto dražebních podmínek říditi a proto
právem výměnu oceněnou na 20.000 Kč započetl do nejvyššího podání.
N e j v y Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudů a vrátil věc
prvému soudu, by dále jednal a znovu rozhodl.
Důvody:

Jest sice souhlasiti s rekursním soudem, že při rozvrhu jest vycházeti
z dražebních podmínek, jež byly podkladem dražby a podle nichž vydražitel měl převzíti všechna břemena, pokud podle svého pořadí budou
uhražena z rozvrhové podstaty. Proti tomu vydražitel ve skutečnosti ani
nebrojil, nýbrž stěžoval si proto, že se mu nedostalo z rozvrhové pod-
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staty úhrady za služebnost svobo~ného pr~ch?du a průje;du l?~;s .dvů~
a zahradu pro majitele a následmky v drZen1 domu. V teto pncme ~
dovolací rekurent pravdu, protože o částce, která má jako pá~!~da J:;n;
padnouti za tUto převzatou služebnost a o kterou se tedy nelvyss~ po~am
(rozvrhová podstata) sníží, nebylo při ~ozyrhovém rok~ vůbec lednano,
ačkoli k tomu byly podkladem i kmhovm zap1s 1 odhadnI protokol a dra;
žební podmínky, a nebylo v té příčině v r?zvrhové~ uSll!;sení soudu .I;rvm
stolice vůbec rozhodnuto. Bylo tedy obe usnesen1 ZruS1ŤlcO do castky
20.000 Kč, na niž bylo břemeno v o~had~í~ p~otokolu ?cel}ě~o a na
kterou si dovolací rekurent jako vydrazltel cm1 narok; zrusem tykal? se
odstavce 2, který tím v tomto rozsahu pozbyl.'podkladu t a !JUde, ~ym pa
soudu první stolice, aby v tomto rozsahu, nand11 s d?tceny~l1 ucastmky
nové jednání a na základě něho .~by o paroku, vydraz1teloY,e rozhodl.ve
smyslu § 225 ex. ř. a určil po pnpadnem novem odhadu castku na prevzaté břemeno připadající.
čís.

13228.

Je-li důvodem žaloby ~ obn0.v~ (podle §§ .530.~is. 6 a 7 c. ř•. 8.)
jen právni posouzeni jehoz se veCt dostalo neJVYšsun soudem, to jest,
byl-li rozhodnutím n~jvyššiho soudu dán jen podnět k žalobě o obnovu,
není přislušným k projednáni žaloby nejvyšší soud, nýbrž pr~cesní soud
prvé stoUce, jenž učinil skutková zjištění, na jichž podklade bylo roz·
hodnuto.
(Rozh. ze dne 29. ledna 1934, Ck I 2/33.)
žalobu o obnovu sporu dovolaný Ne j vy Š š í s o u d odmítl pro
svou věcnou nepřfslušuost.
Důvody:

Příslušnost k projednávání žalob o obnovu jest výlučná a jest k ní
hleděti v každém období řízení z úřadu (§ 538 prvý odstavec a § 230
druhý odstavec c. ř. s.). Žalobu o obnovu podle § 530 čís. 6 a 7 c. ř. s;
jest podle § 532 druhý odstavec c, ř. s. podati z pravidla u, s~udu p~vm
stolice; je-li však stižen uplatňovaným důvodem odporovam t ?},1 k o
rozsudek vydaný ve vyšší stolici, j:est ji podati ~ tohoto soudu VySS1stO-

liee, a to jen tehdy, .d o z na 1 a· ~~ ~ k u t ko v: a p ~ d .s t a t a r?z~u~~y
nižšího soudu z m e n y ve v ys s 1 S t o II C 1 novym1 skutkovym1,zllsfěními a dotýká-li se důvod, z něhož jest žádáno o obnovu jen techt~
n o v Ýc h skutkových zjištění, (r~zh. 2785, .10.44 ~ 9648. s?' n. s.). Je-!l
tedy důvodem obnovy jen pr~vm posouz~m, le~oz••~e VCCl dosta~o Il:elvyšším soudem, to jest, byl-ll rozhodnuhm ~eJvy~slho s~~.?~ ,da~ .len
pod ně t k žalobě o obnovu, jako v tomto pnpade, kde zllstem mzs1ch
soudů zůstala nenapadena není příslušný ku projednání žaloby o obnovu
soud nejvyšší, nýbrž proc~sní soud první stol!ce. Sejde te~y jen n~.5o.ml
zda podlehnutí u nejvyššího soudu nastalo dusledkem zmeny, v~ Z]lsten1
sku1kových okolností v nejvyšší stolici a zda se žalobce domaha obnovy
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jen právě proto, že ke změně té došlo (rozh. 2785, 7044 a 9648 sb. n. s.).
Jak vidno ze spisu krajského soudu v Ck I 227/30 byla žaloba Alexandra
L-a proti žalovaným, 1. .firmě L. a 2. dr. Karlu T-ovi o náhradu škody
4,260.000 Kč a 61.358 Kč zamítnuta rozsudky všech tří stolic. Rozhodná
zjištění, která se stala právním základem rozhodnutí nejvyššího soudu,
učinil již první soud a odvolací soud je převzal. Nejvyšší soud přezkou
mával rozsudek odvolacího soudu podle § 504 c. ř. s. jen s hlediska
up latněného důvodu nesprávného p r á v n í h o posouzení věci podle
§ 503 čís. 4 c. ř. s.; řešil tedy výhradně jen otázky právní, skutkového
děje se nedotkl, na něm nic nezměnil, takže žaloba o obnovu z důvodu
.§ 530 čís. 6 a 7 c. ř. s. mohla býti podána jen u onoho soudu nižší stolice,
jenž zjistil skutkový děj, na němž bylo založeno rozhodnutí dovolacího
soudu, tudíž u procesního soudu první stolice. Není směrodatnou Okolnost, zda byl dán pod n ě t k žalobě o obnovu teprve rozhodnutím nejvyššího soudu, nýbrž rozhodnou byla jen okolnost, k t e r Ý soud učinil
skutková zjištění, na jichž podkladě rozhodnutí se stalo. Žalobce nedomáhá se však v žalobě o obnovu ani změny zjištění nižších soudů, nýbrž
změny úsudku soudu odvolacího a nejvyššího, jenž vrcholí v tom, že,
vykonal-li žalobce vyjevovací přísahu podle § 47 ex. ř., při níž se nezmínil o tom, že má pohledávku na zbytek trhové ceny za velkostatek R.,
m u s i 1a žalovaná strana mít i z a vylo uče n o, že má žalobce
z transakce týkající se velkostatku R. proti někomu nějakou pohledávku
a že tudíž neměla žalovaná ani její zástupce povinnost, by pohledávku tu
zažalovali a vymáhali a nelze tudíž tvrditi, že by z nepodání žaloby a
nevymáhání pohledávky přikázané jí k vybrání žalobci ručili, to tím méně,
ana žalovaná strana musila míti vzhledem k žalobcem složené vyjevovací
přísaze výsledek takového kmku z a n e j i stý a r i s k a n t n í a musilo býti pro žalovanou stranu více než p och y b n o, že vůbec nějaká
pohledávka a v jaké výši vybývá pro žalobce z transakce velkostatku R.
Závěry, že výsledek žaloby podle § 310 ex. ř. je riskantr.í a že jest 1'0chybpo, zda pro žalobce vybývá něja:ký zbytek z pohledávky trhové ceny
za R., nejsou zjištěními skutkovými, nýbrž p r á vn í m i ú s u d k y,
které jlčinil již soud odvolací a nejvyšší soud je potvrdil a ty daly pouze
pod ně t k žalobě o obnovu a nemohou proto odůvodniti příslušnost
nejvyššího soudu k jejímu projednání. Bylo proto žalobu odmítnouti pro
věcnou nepříslušnost nejvyššího soudu podle § 532 druhý odstavec,
538 prvý odstavec c. ř. s.
čís.

13229.

Byla-li povolena exekuce proti pozůstalosti zákazem p o z Ů s t alos t n í h o s o u d u poukázati jměnl dlužné pozůstalosti, ač v den
povolení exelmce pozůstalost již neexistovala, byvši právoplatně ukončena odevzdáním pozůstalosti, nemohla exekuce proti pozůstalosti býti
bez dalšího provedena proti dědici a nenabyl zejména vymáhající věři
tel zástavního práva k pozůstalostnímu jmění již odevzdanému dědici a
tsoucímu pro něho v depositu por uče tl sk' é h o soudu a byl porucenský sond oprávněn vydati dědici veškeré jmění pro něho soudně
uschované bez ohledu na exekuci proti pozůstalosti. Učinil-Ii poručen-
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ký soud tak neručí syndikátně, třebaže byl mylného domnění, že jměn!
~zletiléhO dědice jsoucí v úschově u poruče";'lkého soudu bylo platne

zabaveno povolením exekuce proti pozůstalostt.

(Rozh. ze dne 29. ledna 1934, Co I 4/33.)
Zalobce domáhal se na československém státu náhrady škody podle
syndikátního zákona, v podstatě p~oto, že ~o~dem byla vydána p'ozůstal!ls!
dědici bez ohledu na žalobcovy naroky, ac zalobce v~dl exekUCI na Jmem
náležející zůstavitelce. Pro ce sní s o udp rve s t o II c e (vrchm
sond v Praze) mnal podle žaloby.
N e j vy Š š í s o U d žalobu zamítl.
D

ů

vody:

Podle § 54 ex. ř. jest vymáhající věřitel povinen,?'y v ~áv~hu. správně
označil osobu, proti níž má exekuce byh ve~en,a, a uClml udaJe~ J,ez podle
okolností případu json důležité pro opatrem soudu POV?I~Jl~lho nebo

exekučního v zájmu vedení exekuce. Podle obsahu syndikatm zal~by za;
mýšlel žalobce exekucí r:ostihn~ut! jmě~í;, jež.se d?st~lo .ne~\. Marte J:ove
z pozůstalosti po Božene M-ove, Jako Je]1 umversal~1 d;,dlcce. ,Z pozustalostních spisů je zřejmo, že celá pozůstalost po Boz~n~ M-ove byla odevzdána nezl. Marii, správně ~artě J-oyé, odevzdacl hsh~ou ze dne. 13.
. listopadu 1928, že byla dorucena porucmku Marty J-ove dne 29. h~to:
padu 1928 a, poněvadž proti ní rekurs nepodán, ~talo se odevzdam
právoplatným dne. 13. prosince 1?2~ a pak usn~se:ll'!l ze d?e 17. Pyosince 1928 bylo preneseno dlsposlcm pravo nad Jmemm pozustal?stmm,
jsoucím v úschově soudní na poručenský so~d nezl. ,Marty love. 13 02:
sudkem ze dne 18. prosince 1928 byla uznana pozustalost po Bozene
M-ové zastoupená dědičkou Marií (správně Martou) J-ovou, povmnOl1
zaplatiti žalobci 39.800 Kč s úroky a útratami. Tento rozsudek byl potvrzen odvolacím soudem a Nejvyšším soudem. Již v době vynesení rozsudku prvního a odvolacího soudu (18. pros~nce 1928 a 28 ..ún!lr~ 19~?),
nebylo tu již neujaté pozůstalosti (hereditas jacens), nebylo jmenl patm:l
do pozůstalosti po Boženě M-ové již v úschově pozůstaloJtního, SOl1~U,
. . nýbrž byvši odevzdáno dne 13. listopadu 1928 nezl. Marte J-ove a prenesen~ na soud poručenský, bylo jako jmění sirotčí ode dne 30. pro~:nce
1928 v úschově a disposici tohoto soudu. žalobce Josef M. podal, zVltezlV
ve dvou stolicích proti pozůstalosti po Bože~ě M-ové,. p,roti pozústa}o.s,l1:
ač již neexistovala, byvši pravoplatne odevzdana a jmem do m naleZe]lCl
bylo přeneseno a odevzdát;o dědičce nezl:.!V:artě )-ové do úschovy, poručenského soudu dne 30. brezna 1929, za]lstovacl exekUCI zabavemm ,deposita nacházejícího se prý v úschově a správě soud~ po~ůstalost~lho!
u něhož pozústalostní jmění dříve bylo, a navrhl, by zapoveď poukazah
jmění povinné straně (pozůstalosti) byla dána pozůstalostnímu soudu
a by povinně straně, pozústalosti po Božen~ ~-~vé, (které ~u již nebylo):
bylo zakázáno disponovati se zabaveným jmemm. Krajsky soud c1V1lnl
v Praze, jako soud exekuci povolující, povolil usnesením ze dne 2. clu"""!"

-
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J 929 žádanou exekuci podle návrhu proti p o z Ů s t a los t i B o žen y
M - o v é a vydal též zákaz p o z Ů s tal o s t ním u soudu poukázati
po Boženě M-ové, ač v den povolení exekuce nebylo
již u pozÍlstalostního soudu depositum, jež mělo býti zabaveno a pozůstalostní soud neměl již práva jím disponovati. Byla tedy povolena
exekuce proti osobě, která již neexistovala, a to ani jako hereditas jacens,
neboť pravoplatným ukončením a odevzdáním pozůstalosti přestala hereditas jacens po právu existovati, přestala býti podmětem práv a závazků, jež přešly vesměs na dědičku, kteréž byla pozůstalost odevzdána,
tedy na nezl. Martu J-ovou, která byla nyní samostatným podmětem práv
a závazků tak, že exekuce vedená proti pozůstalosti Boženy M-ové nemohla býti bez dalšího provedena proti osobě jiné, nezl. Martě J-ové.
Doručením zápovědi pozůstalostnímu soudu, jež se stalo 5. dubna 1929,
žalobce, který se nezajistil podle § 812 obč. zák., nenabyl a nemohl též
na~~ti zástavního práva k depositu pozůstalostnímu, jednak proto, že ho
tu JIŽ nebylo, jednak proto, že pozůstalostní soud jím již nedisponoval,
nemohl však též nabýti zástavního práva ke jmění nezl. Marty J-ové,
jsoucímu v depositu poručenského soudu, poněvadž exekuce na ně nebyla
vedena. Postoupením usnesení o povolení zajišťovací exekuce soudem
pozůstalostním poručenskému soudu dědičky Marty J-ové, a dojitím tohotousnesení k tomuto soudu, jež se stalo dne 10. dubna 1928, nemohlo
býti a nebylo zabaveno sirotčí jmění nezl. Marty J-ové, jsoucí v úschově
poručens'kého soudu, neboť exekuce nebyla povolena proti nezl. Martě
j-ové, která byla výhradnou vlastnicí deposita jsoucího u soudu poručenského, a zákaz platební nezněl proti poručenskému soudu a ani zákaz
vybrati depositum nesvědčil nezl. Martě J-ové, nehledíc ani k tomu, že
pozůstalostní soud neměl exekuční usnesení postupovati poručenskému
soudu, nýbrž je měl jako bezpředmětné zaslati okresnímu exekučnímu
soudu zpR Depositum nezl. Marty J-ové nebylo platně zabaveno a žalobce nenabyl k němu zástavního práva. Exekuce, vedená proti pozůsta
losti Boženy M-ové, nemohla býti provedena proti nezl. Martě J-ové.
Kdyby žalobce byl chtěl postihnouti exekucí jmění universální dědičky
Marty J-ové, jež ručí za dluhy pozůstalosti Boženy M-ové pro viribus
hereditatis, byl by musil podati exekuční návrh proti nezl. Martě J-ové
na základě rozsudku vydaného proti pozůstalosti Boženy M-ové a na
základě vysvědčení pozůstalostního soudu, svědčídho o tom, že jmění
pozůstalostní jí bylo odevzdáno (§ 9 ex. ř.) a že na ni přešel i závazek
poz~stalosti proti Josefu M-ovi a navrhnouti podle §§ 294, 295 a 325
ex. r., by zápověď výplaty byla doručena soudu poručenskému, jemuž pří
slušelo nad depositem disposiční právo a jenž tedy byl úřadem poukazujícím a navrhnouti dále, by zákaz vybrati jmění z deposita byl doručen
nezl. Martě J-ové k rukám jejího poručníka. To se však nestalo. Žalobce
vedl tedy exekuci proti pozůstalosti již neexistující a na jmění již neexistující. Náprava se nemohla státi a tudíž se ani nestala tím, že exekuční
soud usnesením ze dne 10. července 1930 povolil žalobci při k á z á n í
k vy b rán í pohledávky, zabavené k zajištění, neboť i tato exekuce je
vedena proti pozůstalosti po Boženě M-ové a nikoli proti nezl. Martě
J-ové a jest v tomto usnesení označen jako soud disponující depositem
opětně soud pozůstalostní, takže se jeví tento exekuční zákrok jen jako
jmění pozůstalosti

pokračování v bezpředmětné exekuci zajišť ovac! pov?lené 2. du,bna 1929
Povolil-li tedy soudce, jenž vedl referat P?rucensky, .~sn~semm ze ?ne
7 prosince - 1931, by Martě J-ové za zletilou prohlase.~~ bylo, vydano
v~škeré jmění pro ni soudně uschované bez ohled;, na .zaj.ls~o,:acI exek:,c~

ze dne 2 dubna 1929 a bez ohledu na usnesenI o pnkazam. k vybr,:n\
ze dne 10. července 1930, nepochybil, neboť usnesení ta se netykala jmem
patřícího poručence Martě J-ové a jimi nebylo jmění toto zabaveno. SOU?ce, vydavší povolení _k vybrání tohot~ jmění M~rt~u J~ovou, ne'p0rusl~
tím svou úřední povinnost a nedopustIl se por~sem pr~,:a a. zpuso~em
škody u výkonu svého soudcovského úřadu. N em z?e tUdIZ, an.l)~odmmky
rukojemského závazku čs. státu za závazek soudcuv yYplyvallCI z p~ru
šení práva podle § 1 zák. syndikátního ze dne 12. ,cerven5e 18,72 CIS~O
112 ř. zák. Při tom jest lhostejno, že soudce vedouCl p,o~ucen~ký refera!
byl mylného domnění že jmění nezletilé Marty J-ove JSOUCI v soudm
úschově bylo platně ;abaveno povolením ;ajišťovací exekuce ze dne 2.
dubna 1929, jak vidno jednak z j~ho p.oznamky ze ~ne 8. ledna 19? 1, na
listu majetkovém, jednak z toho, ze sdehl dne
kvetn:'l 929 p~r:,cmku,
že došla zajišťovací exekuce, již tento vz~! ~. v.ed.omostI, ~e peyrahl usn,e·
sení o zabavení deposita a usnesení o pn~azam k vybram, .ze neodml~l
urgence o výplatu žalobcem, neboť pro otázku" zd~ ~yl P?vmep poukazati z deposita k výplatě peníz žalobcem vymahan)', jest )edme rozh~d:
nou okolnost zda bylo depositum nezl. Marty J-ove platne zabaveno, Cll!
nic. Na otázku tu jest však odpověd~ti .záporně. Vz~ledem k to~u netřeba se již zabývati otázkou, zda mel zalobce podali .re,kurs p:oli t;snesení ze dne 7. prosince 1931, jímž bylo povoleno zle!ene Ma~te J-ve vybrání jmění z deposita, a zda měl žalobce, dříve nez podal zalobu sy~:
dikátní podati exekuci na nyní již zletilou Martu J-ovou a teprve o jeJI
bezvýsI'ednost opříti žalobu o náhradu škody čs. státem.

7.

čís.

!

13230.

Protokol o doložkách o rozsudún ze dne 24, září 1923 (čís, 191 sb.
z. a n, z roku 1931) nabyl mezinárodní působnosti (účinnosti) pro čes
koslovenskou republiku teprve 7, listopadu 1931.
(Rozh. ze dne 1. února 1934, R I 1004/33.)
Na základě rozhodčího výroku vydaného- rozhodčím. Arturem H-e~
v Londýně, povolil s o udp r v é s tol i c e exekucI. ~ e k u.r s n ~
s o u d exekuční návrh zamítl. D ů vod y: Jde o exekUCI na zaklade
rozhodčího výrdku vydaného rozhodčím Arturem H~em v Londýně, tedy
o exekuci na základě cizozemského rozhodčího vyroku. Strana v)'tr,áhající se dovolává k odůvodnění ex.ekuč~ího onávr?~ mezi~árodní umluvy o vykonatelnosti cizích rozhodčICh vyroku rahlIkovane v Cesko~lo
vensku dne 31. srpna 1931 a uveřejněné ve sbírce zákonů a nařízem ze
dne 14. prosince 1931, čís. 192, avšak .neprá".em, neboť podle čl. 6 a 8
úmluvy nabyla tato úmluva působ~osh pro S~skoslovens~ou re~~bhku
teprve dne 18. prosince 1931, kdezto rozhodCI nález vydan .byl JIZ dne
ll. listopadu 1930, takže úmluva tato se na tento rozhodčI vyrok ne-

-
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vztahuje. Nehledic však k tomu, musi podle § 577 c. ř. s. smlouva
o rozsudím zřízen:, být!. pisemn~ a, P?něvadž ~y,:,áhajid strana písemnou smlouvu nepredlozIla, nemelo byt! exekucmmu navrhu vyhověno.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoladmu rekursu.
Důvody:

Lze přisvě,dčiti stěžovatelce, že rozhodné pro posouzení otázky, na
ktere rozhodč! vyroky se vztahuje úmluva o vykonatelnosti cizich rozhodčích výroku ze dne 26. září 1927 čis. 192 sb, z. a n. na rok 1931, jest
ustanov~ní, čl. 6 této, úmluvy, podle něhož se úmluva vztahuje jen na
rozhodČ! vyroky, ktere byly vydány po té, kdy nabyl účinnosti Protokol
o rozhodčích doložkách vyložených v Ženevě od 24, záři 1923 (čís, 191
~b. z. a n, na rok 1931), Nelze však přisvědčiti výkladu,který dává stě
wvatelka ustanovem bodu 6 tohoto protokolu, Podle první věty tohoto
bo~u stane_ se prot~k?I.o doložkách o rozsudím účinným, jakmile byly
slo,zeny dve raÍlhkacm hstmy, čemuž jest rozuměti tak že se stane úémným jen pro přislušné dva státy, které právě složily tyto dvě listiny jak
to nepochybně vyplývá z další věty tohoto článku, podle kterého' nabude uvedený protokol později účinnosti pro každý smluvní stát za mě
síc po té, kdy Generální sekretář Společnosti Národu podá zprávu o
složeni jeho ratifikační listiny. Podle toho ovšem se muže přihoditi, že
rozho~čí výrok týkajíd Se přislušniků dvou různých států byl vydán
, d?,be, _kdy prot?~ol o dolož~ách o rozsudím se stal účinným v jednom
z pnslusnych sta tu, mkoli vsak také v druhém. Dusledkem toho však
může býti .ied~né_ to, že se tento rozhodčivýrok stane vykonatelným jen
v onom, mkoh vsak také v druhém státě, Poněvadž notifikace o složeni
ra!ifi,kační listiny .československé republiky týkající se protokolu o dolozkach o rozsud!m podle bodu 6 se stala 7, října 1931 jak vysvítá
z vyhlášky uvedeného protokolu ve sb, z. a n., nabyl t~nto protokol
mezináro.dní pusobnosti. (účinnosti) pro Československou republiku teprve 7. !lst~p~du 1~31, lak rovněž ve vyhlášce výslovně uvedeno a jest
prot? ~n,svedcIÍl na_~oru r~kur~n~ho soudu, že se úmluva o vykonatelnosÍl CIZICh rozhodclch vyroku c. 192/31 nevztahuje na rozhodčí výroky ze dne 11. listopadu 1930 tvořící exekuční titul.
čís.
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Vyživovací zákon (ze dne 16. prosince 1930 čis.4 sb. z a n na rok
1931).
'
..
SO?d!. rozhoduje o ~om,. >oda má býti učiněn návrh na stíhání pro
trestny cm podle § 8 zak., Jest oprávněn uvažovati o vhodnosti a odiívodněnosti návrhu na stlhání, jakož i o tom zda zjištěné okolnosti odiívo~ň!tjí pod~zření ze řečeného přestupku. Ustanovení § 84 tr. ř. nepři
chazl tn v uvah«.
(Rozh. ze dne 1. února 1934, R I 1296/33.)

Opatrovník dítěte učinil na jeho manželsk~ho ~tce oz~ámen! v,e s~y1 § 8 zák čís, 4/31 tvrdě že se otec dltele umyslne vyhyba svym
~ uživovacím' povínnostem a Že dosud pro své manželské dítě nezapla!ll
ž~dné výživné. P r v Ý s o u d návrhu v~ smyslu. § 9 ;lt. zak. nevlhovel.
Rek u r sní s o u d napadené usnesem P?tV:~11.
u v, od y.: .~ezto )d:
éJ nezl. osobu, která má právo po~:,dovaÍl vyzlv~1e, ~a na leJlm miste
_.' 't' trestní návrh u obžalovacího uradu Jen porucensky soud. Ve smyslu
CIn! 1
d kt ' . t
,b
tohoto zákona přezkoumal poručenský _sou, .ery Jes opr~vn;n, Y
'restní návrh učinil, stav věci v tom smeru, zda Jest u podezre_nl trest"h jednání ve smyslu § 8 cit. zák. Však k podstate tohoto prestupku
n~tř~ že povinný k poskytování výžívného n,esp!nil úmyslně n;,bo z.hr~b_é
~edťalosti povinnost k výžívě, tak,že opravneny; v, tom pnpad,e ~:te:
'est vydán nouzi neb by nebyl vydan n5'uZ1, mUSl ;oyy podpo~o, an ,reÍl
~sobOU. Přezkoumání spisů v tomto smer~_ nezav~ava rek~rsm~u soudu
příčinu, by trestní návrh u obžalovacího_ ura,du .uČ1ml, ponevadz ze SpiSU
vychází najevo, že otec dítěte jest za~~stnan Jen Jako pr~kÍlkant u kočovného bíografu Josefa K-a, a skutečne Je~ za P?~kytovan! stravy a bytu,
což jest potvrzeno i sdělením ne~ocenske pO]1stovny,
N e j v y Š š í s o u d nevyhovel dovolaclmu rekursu.

J?

5

Dúvody:
Jde o dovolací rekurs podle odstavce (2) § 46 zákona ze dn,e 19.

června 1931 Č. 100 sb. z, a n" který může býti ~odá~ ,Jen, pro _nezako~
nost, zřejmý rozpor se spisy a z,m~tečnost. Nem tu ,zadny z techt~. du-

vodů. Nížší soudy svými usneSen1l111 nerozhod}y o otazce, zda otec I rantišek K. jest vínen přestupkem podle § 8 zakona ze dne 16. pros!nce
1930 čís. 4 sb. z. a n. z r. 1931, nýbrž jen,zdali po rozumu § 9 tehoz
zákona má býtí učíněn návrh na jeho stíhání pro tento trestný Člli, o

němž nížší soudy jsou po záko~u povo,lány :ozhodov,aÍl, Proto byly .o~
právněny uvažovati o vhodnosti ~ od~v~dnenos51 ~a_vr_hu ,na st:ham 1
o tom, zdali zjíštěné okolností oduvo~nu]1 P?dezren: fI:ce~e~o prestupku a není nezákonností že po této stran ce vysledek setrem prezkoumaly
" posoudily. Ustanoveni § 84 tr. ř. nepřichází v úvahu P!O zvláštni, usta~
novení citovaného § 9 zákon.a čís. 4/1931; Napadene uS,nese~1 nem
aní ve zřejmém rozporu se SpiSy, neboť odUvodn~l11 Jeho n;a ve splsec~
podklad a jest otázkou právního posouzení: kte~e z tvrzenY5'h okolno~!l
jest považovati za závažné pro rozhodnuÍl, otazko,u tou vsak neJvyssl
soud v souzeném případě se zřetelem k ustanovem (2.) odstavce § 46
tl
zákona čís. 100/1931 sb. z, a n. se nemuže zabývatí. Výtku zmateč:lOs
reku rent vubec neprovedl a nejvyšší soud přezkoumav spisy zmatecnost

neshledal.

čís.
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Rozsudek v rozvodovém sporu, jenž byl_ vynesen nll: z~kiadě uznáni
žalovaného, aniž soud zjišťoval anebo uvádel rozvodovy duvod, nemuze
býti podkladem pro přeměnu rozvodu v rozluku (§ 17 rozl. zak.).
(Rozll. ze dne 1. února 1934, R I 1303/33.)
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~ozsudke.m pro ~znání by!o rozvedeno mánželstvi stran z viny žalovane.ho m,anzela, ,~avrh manzela,. by, na základě onoho rozsudku bylo.
manzeIstvI prohlaseno za rozloucene z viny manžela, s o udp r v é
s t o II c e zamltL Rek u r s n i s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil
věc prvému soudu, by o návrhu znovu rozhodL
N e j vy Š š i s o u d obnovil usnesení prvého soudu,

D ů vod y:
Souhla,siti)est s dovolací rekurentkou, že v souzeném připadě rozsudek k,ra!s~eho ~oudu civilního v Praze ze dne 1g, ledna 1931, kterým
bylo k jejl z~l?be ,r~zvedeno od stolu a lože její manželství s navrhovatelem, nemuze bylt podkladem pro přeměnu rozvodu manželství v rozluku podle § 17 zák. rozL Podle tohoto zákonného ustanovení žádost
o rozluku. př~dpoklá,~á rozvod manželství od stolu a lože podle § 107
a 109 obc. zak., toltz rozyod nedobrovolný, nemůže však mu býti základem rozvod dobrovolny podle § 103 obč. zák. K dobrovolnému rozvodu se, vy~aduje jedn~k, by ?ba manželé byli s rozvodem srozuměni a.
o podmmka,ch - tedy I o majetkových - dohodnuti (§ 103 obč. zák,).
Tyto podml,nky byly v souzeném případě splněny, neboť podle protokolu, kraj~keho' s~u~u o ústním. jednání, při němž byl rozsudek rozvodovy yydan, ,manze}e, se do.hodlt o svých majetkových poměrech i o odvOI:m tre~tmchc u~am ~anzelkou na manžela učiněných a ujednali v tom
~meru ;sml,r, nacez manzel doznal nadávky v protokolu uvedené a uznal
~alo?nl narok. na rozvod, který manželka pak žádala jen pro doznané
:Ia~.avky m~,~zelovy, Rozsud~k. byl vynesen na základě tohoto uznání,
amz .soud Zjl~ťoval anebo uvadel rozvodový důvod, Takovéto uznáni zahrnUje ~ s~be souh~as .s rozvodem; nešlo tedy o rozvod podle § 107 až
109 obc. zak., ktery predpokládá nedostatek svolení druhého manžela
Tako,:ý rozsudek nemůže býti podkladem pro přeměnu rozvodu v roz~
luku, Ja~. nejvyšší so.ud vyložil již ve svém rozhodnutí čís, 11498 sb. n.
s" n,a nez .se odkazuJe. Okolnost, že manžel v rozvodovém sporu doznal
nadav~y, jest nerozhodná, an rozvodový rozsudek nadávky nezjišťuje
a nem založen na doznání, nýbrž jen na uznání nároku,

N e j v y Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudů a vrá~il věc
prvému soudu, by, nehledě k důvodu, pro který zamítl návrh na upravu.
pachtovného, o navrhu jednal a znovu rozhodl.
Důvody:

Napadeným usnesením zamítl rekmsní so~d souhlasně s u,snesením
prvního soudu návrh dovolacího rekurenta na up.~avu pachtovneho pod!e
§ 7 vládního nařízenf. ze dne 29, července 1933 CIS, 1~4 sb: z, a n. z ,clu,vodu že v pachtovní smlouvě, v bodu XX, bylo uJednano, ze dovolacn~u
reku;entu jako pachtýři nepříslu~í nárok na. ~Iev,u pac~tovne~o ,am ': duvodů ve smlouvě zvlášť uvedenych am ze zadneho, duvodn jlneh?,. loto
ujednání platí prý i pokud jde o slevu pachtovneho podle zmmene?o,
vládního nařízení. S tímto názorem ~ižších soudů ~e~ze so~hl~SltI a .prtsvědčíti jest dovolacímu rekurentu, ze se nesrovnava s vladr:lm ~artze·
ním, pokud se týče zákone.m. § 10 naří:en~ m~ us:an~vení, .,:e v~echna
jiná ustanovení pachtovnt smlouvy zusta,:ajl vl~dntm nar:z~lllm ne-:dotčena, Jinými ustanoveními s~louvy ro~um! se ~ jest r~zumetI s1l11uvnl
ustanovení, jež nemají za předmet to, co Je predmet,em vladplho n~~~zem.
Dotčena jsou tedy ustanovení sml?,uvy, o p~cht?vn~,m a, o !~ho, VySl, neboť to je předmětem vládního nanzelll. Vladm nanzelll p~~znava pa~h:
týři nárok na úpravu, pokud se tÝ,č.e na sl~vu pashto,:neno a opacne
. ustanovení pachtovní smlouvy, nemuze, ?le~lc ku .predp:~u § 10 vl. nařízení býti tomu na závadu. učelem vladntho nanzem CIS. 164/33, p. kožto' opatření vydaného za mimořádných hospodářských poměrů (§,I
zákona ze clne 9, června 1933 čís. 95 sb. z, a n.) bylo pomocI zem:dělství v hospodářské krisi a od~rátiti z~á~u exi~tenc~ mno~emu ze ll1 edělei při neupraveném pachtovnem hrozlcl. Take s tImto uc~lem vl~d~
ního nařízení nelze srovnati názor nižších soudů o platnostI uJednalll
co se týče slevy pacht~vného u pachtovn!ch, ~mluv u,:avřených před
Lříjnem 1932. Dovolaclmu r.~kursu, uplatnujlcl:;'u n~zakonnost (§ 46
druhý odstavec zák. o nesp. nz,), bylo proto pnznatI oprávnění.
čís.

čis.

13233.

ÚP~?vě pachtovného podle vládního nařízeni ze dne 29. července

1933,.cls.}64 ,s.~. z. a,n., !len} na z~yad~, že v pachtovní smlouvě. bylo,.

tře~.az~ pred uClnnosÍI vladnlho nanzem, ujednáno, že pachtýři nepcIslus~ narok na slevu pachtovného ani z důvodů ve smlouvě zvlášť uve-

denych ani ze žádného jíného důvodu.

I

loJ6JoJ-:r
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úprava pachtovného (vládní nařízeni ze dne 29. července 19330.
164 sb. z. a n.).
•.
,
Vládní nařízeni čís. 164/1933 sb. z. a n. nevybocuJe z .ramce zmoc·
Itovaciho zákona ze dne 9. června 1933, čís. 95 sb. z. a n.
úprava pachtovného podle vládního nařízeni ~ís. 16~/~9?3 sb. z. a n"
neni omezením vlastnictví ve smyslu § 109 (1) ustavnt ltstmy.

čis.

(Rozh, ze dne 1. února 1934, R I 1328/33,)

(Rozh. ze dne L února 1934, R I 28/34.)

, S o udp r,v é, s t o I.i, ce ,zamítl návrh pachtýře na úpravu pachlovneho podle vladnlho nanzem ze dne 29, července 1933, čÍs, 164 sb. z..
a n. Rek u r s n I s o u d napadené usnesení potvrdil.

Návrhu pachtýřů, by bylo pachtovné upraveno, bylo vyhověn"
s o Ll d Y vše c h tří s t o I i C.
N e i v y š š I s o Ll d uvedl mimo jiné v

-

LIS.

1.j.::;.)O -

-čís.
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důvodech:
Zmatečnost spatřují

dovolací rekurenti neprávem v tom, že o úpravě
pachtovného bylo jednáno a rozhodnuto v řízení nesporném. Pro úpravu
pachtovného podle vládního nařízení čís. 164/33 je v tomto nařízení
(§ 12) nesporné řízení výslovně stanoveno. Tvrzení, že nařízení není
platné, ježto vybočuje z rámce zmocňovacího zákona ze dne 9. června
1933, čís. 95 sb. z. a n., na základě něhož bylo vydáno, není opodstatněno. I nařízení čís. 164/33 o úpravě pachtovného je opatřením, které
5 úpravou cen a výrobních, pokud se týče odbytových poměrů v země
dělství souvisí a na ni může míti vliv. Proto nařízení z rámce zmocňo
vacího zákona nevystupuje. Tvrzení, že nařízením čís. 164/33 je omezováno vlastnictví a k tomu že vládní nařízení nestačí (§ 109 (1)' ústavní
listiny), není opodstatněno, neboť úprava pachtovného podle nařízeni
není omezením vlastnictví míněným V ústavní listině. Upírají tudíž dovolací rekurenti platnost vládnímu nařízení črs. 164/33 neprávem a zmatečnosti tu není.
čís.

13235.

I když nebylo zaměstnavateli uděleno povolení k práci přes osmihodinovou pracovní dobu (zákon ze dne 19. prosince 1918, čís. 91 sb.
'O. a n.), můž.e se zaměstnanec domáhati na zaměstnavateli odměny za
práci přes čas z důvodu bezdůvodného obohacení zaměstnavatele.
Okolnost, že zaměstnanec po celou dobu, co byl zaměstnán nepožadoval odměnu za nepovolené práce přes čas a zvláště ji n~účtoval
v měsíčních výkazech, neopodstatňuje ještě o sobě závěr, že se zaměst
nanec chtěl úplaty za mimořádné úkony vážně a svobodně zříci, šlo-li
(J zaměstnance hospodářsky na zaměstnavateli závislého, jenž se mohl
důvodoě obávati, že bude jinak ze zaměstnání propuštěn a vydán nebezpečí nezaměstnanosti a bídy, tím spíše, kladl-Ii zaměstnavatel velkou
váhu na brzké ukončeni prací zaměstnanci svěřených a pobízel-li ustavičně k jejich urychleni.

(Rozh. ze dne 1. února 1934, Rv I 991/32.)
" Žalobce byl zaměstnán v technické kanceláři žalovaných a byl poveren v letech 1926 a 1927 technickými pracemi pozemkové reformy
na Slovensku. Po skončení služebního poměru domáhal se žalobce na
žalovaných zaplacení za práci přes čas. Žalobě bylo vyhověno soudy
vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

Jest souhlasiti s názorem odvolacího soudu, že odměnu za práci přes
v souzeném případě nelze opírati o zákon sb. čís. 91/1918, jelikož
zákon ten zaručuje v §§ 6 (3) a 7 »zvláštní odměnu« jen za dovolené
hodiny přes Čas (sb. n. s. čís. 10504, 10226, 8818, 8717) a mezi stra-

čas
"
, '

nami není o tom sporu, že ke konání práce přes čas v tomto případě
nebylo uděleno povolení příslušného úřadu podle § 6 uvedeného zákona.
Avšak žalobce přednesl, že vykonal pro žalovanou stranu jako svou zaměstnavatelku uložené mu práce přes čas, za něž neobdržel zaplaceno,
2 proto se domáhal na ní, by mu za ně zaplatila. Tento jeho přednes
postačí jako žalobní důvod k opodstatnění žalobního nároku i s hlediska bezdůvodného obohacení zaměstnavatelů, i pro poškození zaměst
nancovo, a bylo na žalobci, by prokázal, že se mu nedostalo od zaměst
navatelů za vykonané práce přes čas náležité odměny a že na jeho úkor
byli zaměstnavatelé (žalovaní) bezdůvodně obohaceni (sb. n. s. čís.
12159). Nižší soudy zjistily, že žalovaní pověřili žalobce v letech 1926
a 1927 technickými pracemi pozemkové reformy na Slovensku, že práce
byla velmi obtížná, že ji žalobce v normálních pracovních hodinách nemohl zdolati a že konal 870 hodin přes čas, konečně že se mu za tyto
hodiny nedostalo odměny. Námitku žalovaných, že nedali žalobci příkaz,
by pracoval mimo obvyklé hodiny a že tuto práci konal z vlastního
popudu ,bez věd~mí a proti jejich vůli, vyřídily nižší soudy zjištěním, že
zalovanym pomery na Slovensku byly známy, že však žalobce přes to
opětně pobízeli k zaslání odhadních operátů a plánů; je tedy opodstatněn závěr odvolacího soudu, že tím souhlasili s nadměrnou prací
žalobcovou, to tím spíše, že jako odborníci museli posouditi, že .žalobce
v normálním pracovním čase nemůže býti s prací hotov. Jest na bílední,
že žalovaní pr~c.er;'i, které žalobc~ pro ~~ konal mimo normální hodiny,
byh obohacenI, Jezto Jtnak by byh muslh zaměstnávati více pracovníků
neb~ vy~i~ov,ati zak~zky za, dobu mnohem delší, takže by pak musili
bud platItI vIce zamestnancum nebo, po delší čas pracovní honorář, Tomu-li tak, jest nárok žalobcův oprávněn z důvodu bezdůvodného obohacení podle § 1431 obč, zák. a nelze hleděti k odlišným zvykům nebo
z~ykl.ostem, o, níchž se zn;ínili znalci (§ 10 obč, zák.). Nelze tedy vy!yk~tI odvolaclmu ~oudu, ~e ,se '! .roz~udku neobíral předpoklady zvyklostI z.nalcl.uvejenymI. Zbyva Jeste otazka, zda se žalobce vzdal odměny
za pracI pres cas. Odvolací soud zjistil, že žalobce po celou dobu co
byl ~~mě,stnán: odměnu .za práce přes čas nepožadoval a Ji neúčt~val
v mes~čnIc)t vykazech, ac v tomto oboru je obvyklé, že hodiny přes čas
se zaučtujl hned s hodtnami normálními. Avšak tato skutečnost o sobě
neopodsta.tňuJe. teště závěr, že se žalobce úplaty za tyto mimořádné
~Ikol~ chtel v ~ zn ě a s v o bod n ě zříci (§§ 863 a 869 obč. zák,),
dno slo, o za;neshlance. hospodářsky na žalovaných závislého, jenž se
mohl, duvodnc; obavat1, ze bud~ JInak ze z~městnání propuštěn a při neblahych po~erec~ na pracovmm trhu vydan nebezpečí nezaměstnanosti
ll: bldy, ,to hm splše, že podle zjištění nižších soudů žalovaní kladli velIkou .,!a.hu n~ brzké ukončení práce žalobci svěřené a její urychlení
~stavlcne pO~lze~1 u žalobce. Neběží tu o konkludentní činy toho rázu
Jak § 863 o?c. zak. předpokládá, by totiž podle vše c h o k o 1 n o s t i
neb~lo tu duvodne př,ičmy, by se o určité vůli strany pochybovalo. Takove pochybnostI neJsou tu však úplně vyloučeny hledíc k tomu co
svrchu dovoděno.
"
Civnni rozbodnuti XVI.

8
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Společenstva podle zákona ze dne 9., dul)l~a 1873, čís: 70 .ř. z~k.
.
Ustanoveni stanov družstva, podle nehoz JSou splatne nejen clensky
podíl vystouplého člena, nýbrž i ~še~~y j~ho p~hled~vky ~e ~pole
čenstevního svazku teprve po skoncem Jeho c1enske povmnosh (tn leta
po skončení členstvi), nevztahuje se na pohledáyky člena družstva ze.
zápůjčky družstvu, jejíž poskytnutí bylo mu ulozeno valnou hromadou.

(Rozh. ze dne 1. února 1934, Rv I 1335/32.)
Žalobce zapůjčil žalovanému družstvu, jehož byl členem, celkem
102.166 Kč. Dne 27. září 1930 vypověděl žalobce členství v žalovaném
družstvu a roku 1931 žaloval družstvo o zaplacení 102.166 Kč. Žalované
družstvo namítlo mimo jiné předčasnost žaloby, ježto žalobce poskytl
družstvu zápůjčky jako člen. Podle § 3 lit. D. stanov pohledávka jest
splatná teprve po vypršení zákonné tříroční lhůty ručební od konce
roku, v němž nastal důvod zániku členství, a podle § 3 lIt. A. stanov vystoupení z družstva musí se státi nejméně 6 měsíců před ukončením
účetního roku, jinak se má za to, že se výpověď dává ke konci účetního
roku příštího. Poněvadž žalobce vypověděl členství dopisem ze dne 27.
září 1930, takže byla výpověď dána ke dni 31. prosince 19'31, staly se
nároky žalobce ze společenského poměru a tedy i zažalovaná pohledávka
splatnou až 31. prosince 1934. O b a niž š í s o u d y uznaly podle žaloby,
o d vol a c í s o u d z těchto d Lt v o' d ů: Pro spor jest rozhodné, zda
zápůjčka poskytnutá žalobcem žalovanému družstvu Jest nárokem
z členského poměru a zda žalobce může žádati výplatu zápůjčky teprve
po zániku ručebni povinnosti a zda tedy žalobní žádost je předčasná,
Zalované družstvo žalobcovu povinnost k poskytnutí zápůjčky dovozuje z usnesení valné hromady ze dne 16. března 1927, pro které i žalobce jako člen družstva hlasoval a kterým podle jeho názoru bylo pro
všechny členy, i žalobce, závazně stanoveno, že každý člen družstva
musí mu poskytnouti zápůjčku nejméně 50.000 Kč a že člen družstva
nemůže Záplljčku vypověděti, pokud bude členem družstva, takže žalobcova zažalovaná pohledávka ze zápůjčky vznikla ze společenstev
ního svazku a pro její výplatu platí § 3 a. d. stanov, podle kterého po~
llledávka vystouplého člena proti družstvu je splatna teprve po uplynutI
zákonné tříleté lhůty ručební od konce roku, ve kterém nastal duvod
zániku členství, a, ježto žalobcova výpověď ze dne 27. září 1930 byla
. účinnou dne 31. prosince 1931, je zažalovaná pohledávka splatná teprve
clne 31. prosince 1934. Pro rozsah povinností členů společenstva jsOU
směrodatné stanovy společenstva (§§ 3 čís. 2, 5 čís. 5, 12 a 76 zák. ze
dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák.), které členům družstva neukládají
závazek, že by musili poskytnouti družstvu zápůjčku, a proto nelze ze
stanov dovozovati, že člen poskytnutím zápůjčky plnil povinnost z člen
ského poměru. Usnesení valné hromady nemůže býti součástí stanov
a. míti jich platnost, neboť valná hromada nemůže členům ukládati povinnost přes meze stanov, usnesení valné hromady o změně ,stanov se

musí státi podle předpisu § 13 stanov a je platné jen, byly-li p0zvánky
k valné hromadě doručeny členům nejméně 14 dnů před schůzí a více
než 2/3 vŠ'"ech členů pro usnesení hlasovalo a změna stanov valnou hromadou přijatá musila by býti zapsána do společenstevního rejstříkll
(§ 9 cit. zákona) a teprve pak by byla pro členy družstva závazná, což
však žalovaná strana ani netvrdila, tím méně prokázala. žalobce se
v prohlášení ze dne 16. března 1927 zavázal, že nebude požadovati ze
zápůjčky vyšší úrok než 4% a že ji nebude zpět požadovati, pokud bude
členem družstva, nikoli, pokud bude trvati jeho ručební závazek, a bylo
by také zbytečno, by se zvláštní listinou zavazoval, když by již usnesení valné hromady bylo pro něho závazné. Přípustnost výplaty až po
uplynutí ručební doby může se vztahovati jen na ty pohledávky vystupujicího člena, které jsou podrobeny jeho ručební povinnosti, nikoli
na jiné pohledávky vzniklé mu z jiného právního důvodu proti společenstvu (§ 3 d) stanov). Žalobce peníze společenstvu odevzdal nikoli
jako jeho člen na splnění členských povinností, nýbrž jako soukromá
osoba, s ním právní jednání uzavřevší, částka ta je zvláštním samostatným jeho jměnim, od »podílů" odlišným, a správně prvý soud rozeznává mezi vklady a zápůjčkou. Proto nelze upírati žalobci pravo
žádati na společenstvu zaplacení zapůjčené sumy před uplynutím ručební doby (§§ 983, 985 obč. zák.).
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovoláni.
D ů vod y:
Odvolací soud neposoudil spor po právní stránce mylně, uzr;av souse soudem prvé stolice, že se žalobní pohledávka stala splatnou
unem, kdy skončilo členství žalobcovo ve družstvu, a nikoli teprve skončením jeho členské povinnosti, která trú podle posledniho oustavee
§ 3 stanov tři leta po skončení členství. Teprve po uplynutí této lhůty
jsou podle stanov splatné nejen členský podíl vystouplého člena, nýbrž
i všechny jeho ze společenstevního svazku přislušející pohledávky.
Pohledávkami takovými jsou pohledávky majíci svůj důvod ve společenstevní smlouvě a prýštící z práv a povinností členů založených ve
stanovách, nikoli pohledávky, jež třeba byly mezi společenstvem a jeho
C1enem, nemají původ ve vzájemných jejich právech a povinnostech
určených stanovami. Zažalovaná pohledávka takovou pohledávkou není.
Povinnosti členské stanoveny jsou v § 6 stanov; podle něho není člen
skou povinnosti poskytnouti společenstvu půjčku. Povinnost tmo nelze
dovoditi z ustanovení oclstavce a) téhož §, že člen jest povinen podrob,iti se všem řádným usnesením družstva. Řádným jest usnesení družstva,
je-li v mezích stanov. Ani usnesenim valné hromady nelze členúm uložiti povinnost poskytnouti společenstvu zápújčku, neboť to přesahuje
oprávnění valné hromady podle § 12 stanov. Poskytnlltí zápůjčky stalo
se tedy mimo členskou povinnost a nelze splatnost nároku ze zápiíjčky
posuzovati podle ustanovení posledního odstavce § 3 stanov. Rovněž
z usnesení valné hromady ze dne 16. března 1927, že, kdyby některý
(,len c)1těl z družstva z vážného dLtvodu vystoupiti, zbývající členové
hlasně
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maji jeho podily í zápůjčku družstvu poskytnutou stejným dilem pře
vzíti, nelze dovoditi, že by splatnost zápůjčky nastávala současně s pohledávkou člena ze členského podílu teprve po zániku ručebniho závazku vystoupivších členů za závazky družstva.
čís.

13237.

Oznámil-Ii (§ 158 j. ř.) soud povoHvšl zajišťovacl exekuci na pohledávku ještě před podáním vybavovací žaloby povolení exekuce soudu
dlužníkova bydliště, povolanému k výkonu exekuce (§ 18 čís. 3 ex. ř.),
má toto oznámení význam a účinky dožádáni o výkon exekuce (§ ::13
ex. ř.), třebaže mu podle povahy exekuce exekučuí úkon nemusil hned
následovati.
(Rozh. ze dne 1. února 1934, Nd II 12/34.)
N e j vy Š š í s o u d usnesl se o návrhu firmy M., komisionářství
dobytkem a masem, společnost s r. o. v Praze, by byl určen přislušný
soud k vyřízeni rozepře uvedené firmy jako žalobkyně proti Doqytčí
a masné pokladně, družstvu ku povznesení a podporováni ŽiVil o stí řez
nických a uzenářských, zapsanému společenstvu s r. o. v Mor. Ostravě,
o nepřípustnost exekuce, když žaloba uvedené iirmy byla i usnesenim
exekučního soudu v Praze ze dne 9. listopadu 1933 i usnesením krajského soudu v Mor. Ostravě ze dne 20. prosince 1933 pro nepřislušnost
těchto soudů odmítnuta, v ten rozum, že přislušným jest exekuční
soud v Praze.
Důvody:

Krajský soud v Mor. Ostravě jako soud procesní, povoliv usnesenim
ze dne 6. října 1933 navrženou zajišťovací exekuci na pohledávku, oznámil (§ 158 j. ř.) ještě před podánim žaloby o nepřipustnost exekuce
ono povoleni exekučnimu soudu v Praze jako soudu dlužníkova bydliště
čl tudíž soudu k výkonu exekuce povolanému. (§ 18 čís. 3 ex. ř.). Uvedené oznámení mělo význam, pokud se týče účinky jako dožádání o výkon exekuce (§ 33 ex. ř.), i když mu podle povahy exekuce žádný exekuční úkon nemusil ihned následovati. Byl proto exekučni soud v Praze
pro rozepři o nepřípustnost exekuce po dojítí onoho oznámení podle
§ 37 ex. ř. započatou po rozumu odstavce třetího uvedeného paragrafu
přislušný a jest mu onu rozepři vyříditi.
čis.

13238.

Zásada § 1396 obč. zák. (§ 316 ex. ř.) neplati, jde-li o realisaci práva
nadzástavního s m I u vně nabytého v důvěře v pozemkovou knihu.
V takovém případě plati důvěra v pozemkové knihy.

Povinnost k nahlédnuti do sbirky listin jest tu jen tehdy, je-Ii k tomu
dán podnět zápisem v hlavni knize.
(Rozh. ze dne 2. února 1934, Rl 1061/33.)
žalobce měl za Josefem K-em pohledávku ze zápůjčky 2.200 Kč.
Podle dlužního úpisu bylo vloženo k zajištění této pohledávky nadzástavni právo na pohledávce 15.000 Kč, zajištěné knihovně na nemovitosti
připsané vlastnicky žalovaným. Pravoplatným usnesením byla žalobci
přikázána tato pohledávka na místo placeni pohledávky dluhované žalobci Josefem K-em ze zápůjčky. Proti žalobě, jíž se domáhal žalobce
proti žalovaným zaplacení 2.200 Kč s přis!., namítli žalovaní, že pohledávka 15.000 Kč, jež příslušela Josefu K-ovi proti nim, zanikla. P r oe e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby a uvedl v otázce,
o niž tu jde, v d Ů vod ech: Jest sice přijatelný názor žalované strany,
že exekuční právo nadzástavni je totožné s právem dlužníka, jako pří
mého hypotekárního věřitele, majitele nemovitosti, a že práva osob tře
tich na pohledávce dlužníků do zabavení nabytá pozdějšim zabavením
a převodem pohledávky na vymáhajícího věřitele zůstávají nedotčena
~ mo~?u ~ o~oby !řetí,) ?oddl~žnici uplatňovati veškeré námitky, které
]lm pnsluse]l proh dluzmku. Nazoru tomu odpovídá výklad § 316 ex. ř.
(přikázaná pohledávka na místě placení přechází na vymáhajícího vě
Hiele ':, rozsahu,.v něm~ byla přikázána a s účinkem, jako by ji dlužniku
uplatne postoupIl). Avsak v souzeném připadě se nucené zřizeni práva
z.~st~~ního stal.o za úče:em re,alis~ce nadzástavního práva smluvního,
JIZ dnve ?abyteho; Nadzastavm pravo bylo vloženo na základě smlouvy
a z toho Jest vychazeh. Pro toto smluvní nadZástavni právo jest rozhod"
ným knihovní stav v době dojití žádosti na soud. V knihách nebylo vyznačeno omezení knihovního práva a, jelikož, jak soud zjisti!, žalobce
do doby vkladu byl bezelstný, jest chráněn ve smyslu všeobecných ustanovem ~§ 469, 1500 obč., zá~.•a §§ 64, ;1 kn. z~k. důvěrou v knihy poze~kov.e ~ nelze mu namltah, ze pohledavka v zastavu daná jest ve prospech trehch osob omezena. Smlouvou trhovou ze dne 29. listopadu 1929
zji~ti1 soud, že omezení disposični ohledně nedoplatku 15.000 Kč bylo
popto do odst. II .. této smlouvy, .avšak, jež!o nebylo omezení to vyznaceno v pozemkove kmze, nemuze se ho zalovaná strana dovolávati.
O d vol a c i s o u d zrušil napadený rozsudek a vráti! věc prvému
soudu, ~y ji: vJč~aje pravomo~i, zn?VU projednal a rozhod!. D ů vod y:
Jest. sprav"!e, ~,e" Ja~•.soud 'p'r~e ,st.ohce oovozuJe, podle ustanoveni § 316
ex. r. vymahaJlcl vente I pnkazamm pohledávky 15.000 Kč na misto DOs~vad1!;~~o hypotekán;ího věřítele Josefa K-a, stal se takto hypotekárn~? ~er:~~lem. v mezl,ch sv.é pohledávky 2.200 Kč, takže se jevil jako
p~lmy v:~ltel zalova~ych Vllém~, ~ Marie K-ových, tak jako by mu byla
byv,:la o cast. pohledavkJ:. rovnapcl ~~ 2~2o.0 Kč úplatně postoupena a
rnanz,:I,um yllemu a. Mam K-ovym pnsluse]l tedy všechny námitky, které
JIm pnslusely proh Josefu K-OVl a které jim příslušejí nvní i proti ža10b~1 S-OVl. Jsou tedy manželé Vilém a Marie K-ovi oprávněni proti žalobe o z.aplaceni 2.200 Kč žalobcem na nich vymáhaných k námitce jimi
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proti žalobci, že pohledávka 15.000 Kč, kterou měl proti
nim Josef K., zanikla tím, že jí bylo spotřebováno podle ustanovení
odst. II čís. 5 smlouvy trhové ze dne 29. listopadu 1928 k zaplacení dani,
dalších poplatků a útrat palmárních, kterýmižto platbami byl celý dluh
vyčerpán. Měliť manželé Vilém a Marie K-ových těchto 15.000 Kč použiti podle ustanoveni smlouvy trhové k vyplacení těchto povinností a
teprve to, co by zbylo, mělo býti Josefu K-ovi vyplaceno. O které platy
skutečně šlo a které z uvedených platů přesně byly zaplaceny, neobsahuje napadený rozsudek, jenž vychází s hlediska, že žalobce nabyl práva
naclzástavního na vloženém právu zástavním v důvěře v knihu pozemkovou, nic bližšího a nejsou posavadní skutkové údaje stran přesné a
úplné, aniž o sporných údajích jsou provedeny důkazy. Jest tedy řízeni
v těchto směrech dle § 496 čís. 3 c. ř. s. neúplné.
N e j v y Š š i s o u d zrušil napadené usnesení a uložil odvolacímu
soudu, by o odvolání žalovaných znovu rozhodl.
Důvody:

Je nesporno, že podle dlužního úpisu ze dne 7. února 1929 bylo vloženo na pohledávku Josefa K-a 15.000 Kč na domě č. p. 9 zástavním
právem zajištěnou právo nadzástavni pro zažalovanou pohledávku žalobcovu 2.200 Kč. Je dále nesporno, že žalobce za účelem realisace tohoto svého smluvního nadzástavního práva si vymohl zabavení hypoteční pohledávky Josefa K-a a její přikázání na místě placení do výše
své pohledávky. Podle § 316 ex. ř. jsou právní účinky exekučního při
kázání na místě placení tytéž jako při úplatném postupu pohledávky a
příslušejí proto poddlužníku proti vymáhajícímu věřiteli jako postupníku všechny námitky, které mu příslušely proti dlužníku jako jeho vě
řiteli (§ 1396 obč. zák.). Zásada tato však neplatí, jde-li o realisaci
práva nadzástavního smluvně nabytého v důvěře v pozemkovou knihu,
neboť v tomto případě musí ustoupiti zásadě publicity knihy pozemkové. Jde proto jen o to, zda se žalobce může odvolávati na důvěru
v pozemkovou knihu. Sbírka listin jest ovšem podstatnou součástí knihy
pozemkové (§ 1 knih. zák.) a jest tudíž její obsah pokládati za obecně
známý. Povinnost k nahlédnutí do sbírky listin však jest tu jen tehdy,
je-li k tomu dán podnět zápisem v hlavní knize, neboť práva knihovní
vznikají, převádějí, omezují se a zanikají jen zápisy v knize hlavní (§ 4
kmh. zák.). Nebylo-li takové právo zapsáno v knize hlavní, není ho,
třebas bylo v listině založené ve sbírce listin. Jestliže hlavní kníha zapisuje jen stručně právo knihovní a odkazuje, nelze-li stručně knihovni
právo vytknouti, na určité místo listiny založené ve sbírce listin, má toto
místo tutéž povahu, jako kdyby bylo vloženo do knihy hlavní (§ 5 knih.
zák.). Z toho plyne úsudkem z opaku, že, není-Ii tomu tak, není obsah
sbírky listin rovnocenný s knihou hlavní. Jak z trhové smlouvy ze dne
29. listopadu 1928 založené ve sbírce listin jest zřejmo, byla sice hyporekární pohledávka podle odstavce II této smlouvy podrobena značným
obme~ením',ani~ vš.ak při jejím zápis~ v hlavníknize, jak nesporno, byl
"yznacen nepky naznak na obmezem ta. Nebylo proto povinností ža-

lobce, by nahlédl do sbírky listin, stačilo,nahlédl-li do knihy hlavni,
ano v ní nebylo vyznačeno při vkladu zástavního práva pro pohledávku
Josefa K-a 15.000 Kč žádné obmezení a nabyl tudíž žalobce v důvěře
v hlavní knihu nadzástavniho práva bez obmezení, kterým pohledávka
ta byla podrobena podle trhové smlouvy. Nemohou se proto žalovaní
dovolávati s úspěchem proti žalobci obmezení těch a je tudíž zbytečné
doplnění řízení v prvé stolici nařizené napadeným usnesením, ježto výsledek dosavadního řízení stačí, by bylo rozhodnuto o žalobě.
čís.

13239.

Nejde o spor, pro nějž jest výlučně příslušný exekuční soud podle
§ 17, druhý odstavec, ex. ř., domáhá-Ii se vypovězený zaměstnanec zaplacení dalších služebních požitků proto, že mu výpověď nebyla dána
vnuceným správcem jediné k tomu oprávněným, nýbrž konkursním
správcem jako osobou neoprávněnou. Nesejde na tom, že se vnucený
správce nevzepřel příkazílm správce konkursní podstaty a konkursního
Iwmisaře a je provedl
(Rozh. ze dne 2. února 1934, R I 1336/33.)
žalobu o zaplacení služebních požitků zadal žalobce na okresním
v Kutné Hoře, opíraje příslušnost dovolaného soudu o ustanovení §§ 1, 2, 42 zákona o pracovních soudech. žalovaná vnucená správa
velkostatku vznesla námitku věcné nepříslušnosti, majíc za to, že pří
slušným jest exekuční soud (krajský soud civilní v Praze). S o u d
p r v é s t o I i c e vyhověl námitce věcné nepříslušnosti a odmítl žalobu.
Rek u r sní s o u d zamitl námitku věcné nepříslušrrosti.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

soudě

Důvody:

žalovaná strana opřela námitku věcné nepříslušnosti soudu o to, že
jde o spor za řízeni exekučního a z něho vzniklý, takže pro jeho projednání a rozhodnutí jest prý výlučně příslušný podle § 17 druhý odstavec ex. ř. soud exekuční. žaloba dovozuje, že žalobci nebyla vůbec
dána výpověď vnuceným správcem jedině k tomu oprávněným, nýbrž
že byl propuštěn ze služeb konkursním správcem Dr. Františkem B-em,
osobou neoprávněnou, a že jen vnucený správce, a to ještě jen za souhlasu exekučního soudu ve smyslu § 112 ex. ř. mohl mu dáti výpověď,
nebo služební poměr s ním zrušiti, a to podle předpisů zákona o statkových úřednících, což však se nestalo, a dovozuje z toho, že služební
poměr nebyl po právu zrušen a tedy dosud trvá, a proto že je povinna
vnucená správa zaplatiti mu zadrželé služné za listopad a prosinec 1932
6.000 Kč a zbytek remnnerace za rok 1932 1.000 Kč - celkem 7.000 Kč.
jakož i platiti mu od 1. ledna 1933 měsíčně 3.000 Kč. Z tohoto obsahú
žaloby, který výsledky provedeného jednání nebyl vyvrácen a tedy pro
posouzení věcné příslušnosti soudní jest rozhodný, nelze dovozovati, že
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jde o spor z podnětu exekučního řízení, poněvadž podnětem pro tento
spor bylo podle žalobního tvrzení neoprávněné propuštění žalobce
správcem konkursní podstaty a nikoli výpověď vnuceného správce, který
i za konkursu vede vnucenou správu odděleně a nezávisle. Nesejde na
tom, že vnucený správce se nevzepřel příkazům správce konkursní podstaty a konkursního komisaře a že je provedl, stačí, že sám žalobci výpověď nedal podle předpisu § 112 ex. ř. se svolením exekučního soudu,
kterážto okolnost - jak svrchu uvedeno - jest právě základem žalobcova nároku. V souzeném případě není proto splněn předpoklad pro
výlučnou příslušnost exekučního soudu podle § 17 druhý odstavec ex.
ř., a jelikož jde o spor o služební požitky mezi zaměstnancem a zaměst
navatelem ze služebního poměru, který byl založen soukromoprávni
smlouvou, a žaloba byla podána na soudě dne 29. ledna 1933, tedy za
účinnosti zákona čís. 131/1931 sb. z. a n., jest příslušnost dovolaného
okresního soudu odůvodněna ustanoveními § 1 odst. (1), § 2 odst. (I)
pism a) a § 42 zák. ze 4. července 1931 čís. 131 sb. z. a ll., neboť pro
kutnohorský soudní okres nebylo dosud zřízeno zvláštní oddělení okresního soudu pro spory pracovní, ač se tak má státi podle § 3 (1) a) vlád.
nař. ze dne 1. prosince 1931 čís. 180 sb. z. a n., pročež podle § 42 zák.
čís. 131/1931 sb. z. a n. platí pro tento spor věcná příslušnost okresního soudu v Kutné Hoře. (srov. rozh. čís. 11733 sb. n. s. a Č. 1081 sb.
min. sprav.).
čís.

13240.

Zásada, podle níž rozsudek podle § 232 ex. ř. jest účinný pro veškeré
zúčastněné věřitele a oprávněné a proti nim, jakož i pro dlužníka i proti
němu, nemění nic na tom, že se pravoplatnost rozsudku vztahuje jen na
rozsudečný výrok (§ 411 c. ř. s.).
V případě druhého odstavce § 233 ex. ř. jde o nové rozvrhové řízení
o části podstaty odporem dotčené. Vznésti nový odpor týkající se této
části podstaty nenl vyloučeno.
(Rozh. ze dne 2. února 1934, R I 4/34.)
V exekuci proti dlužnici Marii S-ové byla vydražena nemovitost. Při
rozvrhovém roku dne 20. listopadu 1931 podali vymáhající věřitel Stanislav K. a zástavní věřitelé: Banka L. a Záložna L. odpor proti přiká
zání pohledávky Eduarda V-a, váznoucí v pozemkové knize pod pol.
C 24, 33, 34 a proti přikázání pohledávky manželů Josefa a Julie H-ových
pol. C 25, 35. V rozvrhovém usneseni ze dne 10. prosince 1931 odkázal
prvý soud tyto odpory podle § 231 ex. ř. na pořad práva, ježto rozhodnutí o nich závisí na sporných okolnostech a byly částky vypadající na
věřitele Eduarda V-a 30.053 Kč, s úroky 31.030 Kč, a na manžely Josefa
a Marii H-ovy 37.937 Kč, s úroky 39.165 Kč uloženy do soudního uschování. O odporech byly pak vedeny u exekučního soudu spory Stanislava
K-a s Eduardem V-em (C 50/32), Stanislava K-a a Banky L. s Josefem
a s Julií H-ovými (C 5lj3Q), Záložny L. s Josefem a s Marií H-ovými

(C 56/32) Záložny L. s Eduardem V-em (C 57/32) a skončily pravoplatnými r~zsudky, jimiž bylo odr;orůn;. žal?bců vyh,ověno a by.lo nař!
zeno prov~dení novéh~ r?zvrhoveho r~zelll ohledne roz,vrhov~ch vytěžků těmi odpory dotcenych 30.053 Kc a 37.937 ~č. Pn ~ovem rozvrhovém roku dne 10. října 1933 podalI Josef H. Jmenem svym a v zastoupení Julie H-ové a Eduard V. odpor proti přikázáni pohledávk~
Banky L. pol. C 30 z důvodu, že Ban.ka L. žádné, pohledávkl;' proh
dlužnici neměla a nemá. S o udp rve s t o II c e temto od~orum nevyhověl. D ů vod y: Totéž, co zástavní věřitelé manželé H-ovl a Eduard
V. přednesli k odůvodnění odporu, n~m!tali již ve sporech ,svých C:,50/32
a C 51/32 proti žalobci Bance L. Namltkaml v tomto smeru se jlz soud
procesní zabýval a exekuční soud odkazuje v tomto směru na odůvod
nění v rozsudcích C 50/32 a C 51/32, jež nabyly moci práva. Exekuční
soud jen ve stručnosti poukazuje odporovatele na to, jak má zjiš~ěno
ze spisů C 50/32 a C 51/32 a z výpisu p~zemk.ové knihy, že p~hledavk:
Banky L. spočívá na pravoplatnem smenečnem plateblllm pnKazu ze
dne 27. ledna 1931, jenž tvoří titul exekuční. Exekuční titul tV?ří ,mezi
stranami právo a nelze proto o pohledávce pravoplatným smenecnym
příkazem zjištěné tvrditi, že Banka L. proti dlužnici pohledávku nema
a neměla. Ježto rozhodnutí o odporu bylo závislé jen na posouzení, o.tázek právních a nikoliv skutkových okolno~tí rozhodl soud ~xekuclll ~
odporu v řízení rozvrhovém. Rek u r s n I s o u d napadene usneselll
potvrdil a, odkázav k důvodům prvého soudu uvedl dále v d ů v ?d ech: Podle § 232 druhý odstavec ex. ř. rozsudek, který bude vydan
v rozepři o odporu při rozvrhovém roku, jest účinný pro veškeré zúčast
něné věřitele a oprávněné i proti nim, jakož i pro dlužníka i pr~ti němu
(§ 14 c. ř. s.). Jest nerozhodné, že Banka L. Eduard~ V-a nezal?v~la,
takže nemohl jí činiti námitky, když tě žalovali ho Stalllslav K. a Zalozna
L. takže rozsudky C 50/32 a C 57/32 jeví účinky i ohledně Banky L.
R~zsudek C 51/32 jeví účinek i ohledně dlužnice Marie S-ové a nemohuu stěžovatelé poukazovati na to, že Marie S-ová ne,?ohla v tomt~
sporu uplatňovati námitku, že Banka L. valutu nevyplahla. To ostat~e
měla uplatňovati námitkami proti směnečnému platebnímu příkazu. Stežovatelé přehlížejí ustanovení § 232 druhý odstavec ex. ř. Ta okolnost,
že rozsudky o odporu, kterými odporům zadnějších věřitelů byl~.~.yhO
věno, působí pro a proti veškerým zúčast?ěnÝrr; v~řitelů:n' ! ~st p.n~m.ou,
že uvolněné částky nepřipadnou žalovanym, nybrz map byh pr:kazany
následujícím oprávněným podle jich priority bez ~?ledu, ~da zalov ah
čili nic. Prvý soudce právem rozhodl o o?porec~ ste~ovatelu Ih,;ed rozvrhovým usnesením ve smyslu § 231 ex .. r., pon~.~adz rozhod~uh o l11ct~
nezáviselo již na tom, by byly vyhledany a zjlstěny spome skutkove
okolnosti, nýbrž šlo jen o posouzení právní. Nemůže býti předměte~
llového sporu o odporu stěžovatelů otázka, zdali Banka L. valutu dluznici vyplatila čili nic, pOl1ě.vadž .shora cito~a~~. rozsud~~ jsou pro exekučního soudce směrodatne, leVice uvedene ucmky. Stezovatele pokoušejí se věc již rozhodnutou znovu uvésti na pořad práva, což by odporovalo předpisu § 232 druhý odstavec ex. ř.
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Ne j v y Š š í s O u d odkázal odpor Eduarda V-a a Julie a Josefa
l-l-ových na pořad práva.
Důvody:

Rozsudek podle § 232 ex. ř. jest účinný pro veškeré zúčastněné vě
řitele a oprávněné a proti nim, jakož i pro dlužníka í proti němu, což
znamená, že rozsudek takový má účinnost proti všem oněm osobám tak,
jako by byl vynesen v jejich vlastních sporech. Tím však není nic změ
něno na tom, že se pravoplatnost rozsudku vztahuje jen na rozsudečný
výrok (§ 41 I c. ř. s.). Rozsudky okresního soudu č. j. C 50/32-9 a
C 51/32-10 bylo jen uznáno právem, že při rozvrhu nelze přihlíželi
k nároku Eduarda V-a na zaplacení pohledávky 27.800 Kč s ptislušenstvím a k nárokům Josefa a Julie H-ových na zaplacení jejich pohledávky s příslušenstvím, pokud účtují své pohledávky v poznamenaném pořadí pol. C 24 a pol. C 25, neboť, jak z rozsudkových
důvodů patrno, se tak stalo proto, že vystavení dluhopisů se zřízením
lástavy pro dlužné pohledávky v pořadí C 24 a C 25 jest podle odpůr
čího řádu odporovatelné, nikoliv však proto, že by šlo o zápůjčky na
oko uzavřené, jichž valuta nebyla dlužnici zaplacena. Z toho plyne, že
nebylo rozsudky těmi pravoplatně ve výroku rozhodnuto, zda Bance L.
J,řísluší pohledávka účtovaná v pořadí C 30 při rozvrhovém roku !O.
ríjnal933 v částce 71.000 Kč s příslušenstvím, ano o tom bylo jednáno
jen v rozsudkových důvodech. Dále z toho plyne, že Eduard V. a Josef
" Julie S-ovi byli oprávněni své pohledávky účtovati při rozvrhovém
roku !O. řijna 1933 v pořadí běžném C 33 a C 35, tedy za pohledávkou
Banky L. A tu vznesli odpor z důvodu, že Banka L. neměla a nemá
vůbec pohledávku za dlužnicí. Přes to, že má banka zajištěnu knihovní
pohledávku na základě exekučního titulu (směnečného platebního pří
kazu), mohou zadnější věřitelé vznésti odpor, jakž zřejmě plyne z § 213
ex. ř. (zejména z poslední věty odstavce I. úsudkem z opaku). Eduard
V. a Josef a Julie H-ovi nebyli vyloučeni z odporu ani proto, že při prvém
rozvrhovém roku dne 20. listopadu 1931 proti účtované pohledávce
Bankou L. odpor nevznesli, neboť podle § 233 druhý odstavec ex. ř.
jde o n o v é rozvrhové řízení, které se obmezuje jen na část· podstaty
odporem dotčené a § 234 ex. ř. nevyslovuje zásadu, že nový odpor týkající se této části jest vyloučen. Pravoplatnou se tudiž stává jen ona
část odporem při prvém rozvrhu nedotčená a jen potud jest vznesení
nového odporu vyloučeno a odkazuje se k zevrubnějšímu odilvodnění
tohoto názoru na rozhodnutí č. 4841 sb. Ol. U., jež v podstatě souhlasí
i s rozhodnutím č. 7723 sb. n. s. Poněvadž dovolací rekurenti vznesli
při dodatečném rozvrhovém roku odpor proti pohledávce, jež nebyla
při prvém roku přikázána, a opírají odpor o sporné okolnosti, bylo rozhodnuto podle § 231 ex. ř. jak se stalo.
čís.

13241.

Podle ustanovení § 251 čís. 6 ex. ř. jsou z exekuce vyloučeny všechny předměty, jichž jest nezbytně zapotřebi k výhodnému provozování
remesla, by Um byla zajištěna d o s a vad n í čin n o s t řemeslníka

lak aby byla schopna soutěže, nikoliv jen, by jeho ?bživa by!a z~jišté
na.' Není zapotřebí, aby dlužník používal předmětů ,tec~ osobne, a je neroZhodné, zda jich používá ·on sám, či sily pomo~ne: Pre~~kladem daJ"lm však jest aby řemeslo v době, kdy zabavem predmetu. bylo prove.deno skuteč~ě vykonával, při čemž nepřichází v úvahu, že z nabodllycn
přiči~ přechodně řemeslo vykonávati nemohl.
(Rozh. ze dne 2. února 1934, Rl 10/34.)
V exekuci proti majiteli autosprávkárny byly zab~veny r~zné ~troje,
'ichž vyloučení z exekuce navrhl dlužník proto, že je ~utne pot!e?u}e
výkonu strojního zámečnictví. S o udp r ~ é s t o II ~ e dluz~lkuv
návrh zamítl, rek u r sní s o u d mu vyhovel a exekUCI ohledne zabavených strojů zrušil.

!,

N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Podle ustanoveni § 251 č. 6 ex. ř; jS?U z ~xekuc,e vyloučeny v~e~l:ny
jichž jest nezbytně zapotrebl k vyhodnemu provozovanl remesla, by tím byla zajištěna d o s a vad n í čin n o s t ř~meslník.~ !ak,
by byla schopna soutěže, nikoliv jen, aby byla jeho obz,lva ~aJ1stena,
Není zapotřebí aby dlužník používal předmětů těch os~bne, a Je nerozhodné, zda jich používá jen on sám či síly pon;oc~e. p'r~dpokladem
dalším však jest, by řemeslo v době, kdy zabavem ~re?me!u byl? p~o:
vedeno skutečně vykonával (č. 8257 sb. n. s.), pn cen;z n~pf1chazl
v úvah~, že z nahodilých příčin přechodně řemeslo vykon,ava!l .nel;lO,hl.
Předpoklady ty jsou splněny, neboť dlužník ,provozuJe zamecmcke remeslo v najaté dílně u Josef~ M,-a v}Vl., ar.cl! v, malem rozsahu a omezeně ale proto, že zabavene predmety ma uloze.ny u Josefa B-a vB.,
kam'je odvezl proto, že se spolčil s ním a s,Fer~mande~ ~-em ke Sp?lečné výrobě, k níž však -pro neshody nedoslo, Jak B. flka, .z to~o du:
vodu že nemaje k dlužníku důvěry, odepřel mu poskytoval! pemze n"
mod~ly. 'Předměty ty dosud nemohl ?lužník přes~ěhov~tí do M. podle
zprávy městského úřadu v M. a musl Sl Je vydluz,:val! od M-a~ ~ vypovědi Václava S-a patrno, že živnost vykonával vzdy, se spolec~lkem,
poněvadž níkdy neměl provozovací kapitál., Z to.ho vse~o Jest .zre)mo,
že dlužník řemeslo vykonává a ~e je, vykona~al, 1 ~ ~obe zabave;ll. Že
k provozu tohoto řemesla vykonavaneho v naJate dllne u M-a p.?treb~Je
zabavené předměty potvrdil Václav S. a plyne to 1 ze zpravy mestske~o
úřadu v M., že si dlužník musí stroje vydlužovat o,d, M:a,. a z toh.~, ,z~
stroje z B. do M. dosud nepřestěhoval, neplyne Je,ste,ze Je k :aJ1~tenl
dosavadní řemeslnické činnosti nepotřebuJe, a nenl proto zapotrebl dukazu spisem Ck I 222/33. Jde proto jen o př~chod!,é nepoužívání, v~a~t
ních strojů a náčini, k němuž došlo proto, ze seslo s provozovam remesla. v B.
předměty
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13242.

úpadce jest (za platnosti konkursního řádu z roku 1914) oprávněn
k rekursu proti rozhodnuti exekučního soudu o jeho návrhu na vyloučení věci z exekuce podte § 251 čís. 6 ex. t.

o b a niž š í s o u d y zamítly návrh nemanželského otce, 'by mu
bylo dítě vydáno do výchovy a výživy, ježto dítě jest se souhlasem nemanželské' matky ve výchově u jejích rodičtl.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

(Rozh. ze dne 2. února 1934, R I 23/34.)
Návrh úpadce, by byly z exekuce vyloučeny svršky podle § 251
6 ex. ř. e x e k u ční s o u d zamítl. Rek u r sní s o u d odmítl
rekurs úpadcův. D ů v o cl y: Úpadce není oprávněn napadati usnesení
soudu, jímž byl zamítnut návrh na vyloučení věcí z exekuce podle § 251
čís. 6 ex. ř. (sr. rozh. čís. 9925 sb. n. s.). úpadce nebyl oprávněn ani
navrhnouti vyloučení předmětů, k nimž příslušelo věřitelům oddělné
právo nebo jež náležely do konkursní podstaty.
N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil rekursnimu
soudu, by o rekursu znovu rozhodl.
čís.

D ů vod y:
Nelze souhlasiti s názorem rekursního soudu, že úpadce nebyl oprávněn k rekursu proti usnesení exekučního soudu o jeho návrhu na
vyloučení zabavených věcí z důvodu § 251 Č. 6 ex. ř. Rozhodnutí Č. 9925
sb. n. s., na něž rekursní soud poukazuje, se sem nehodí, právě tak jako
rozhodnutí Č. 6420 sb. n. S., poněvadž tam nešlo o návrh na vyloučeni
věcí podle § 251 Č. 6 ex. ř. Úpadce jest k podání takového návrhu a také
k rekurstlm proti rozhodnutím o něm oprávněn, neboť podle § 1 odstavec 1 konk. ř. čís. 337/14 ř. z. patří do konkursní podstaty jen věci
úpadcovy, které podléhají exekuci. S věcmi nepodléhajícími exekuci
může volně nakládati, jak patrno z ustanovení § 6 odstavec (3) konk. ř.
[rovněž i § 81 odstavec (1)
Má-li úpadce za to, že věci do konkursní
podstaty pojaté jsou z exekuce vyloučeny, může na správci konkursní
podstaty žádati, by je vyloučil, a nevyhověl-li mu, má právo žádati
o rozhodnutí konkursního komisaře podle § 79 odstavec (2) konk. ř.

J.

po případ.ě kon~ursní~o soudu. A nebylo-li mu ani tu vyhověno, jest
mu ,vyhrazen por~d prava podle obdoby § 44 konk. ř. a to žalobou proti
spravcl konkursnl podstaty. Tím méně mu může býti upřeno rekursní
právo proti rozhodnutí exekučního soudu o vyloučení věcí z důvodu
§ 251 Č. 6 ex. ř., an exekuční soud musí k tomuto důvodu přihlížeti
z úřadu.
čís.

13243.

Nemanželská matka nemusí sama o s o b n ě vychovávati dítě. Chce
a .~ůže sama dítě vychovávati, obstarají-li pro ni výchovu její rodiče
s ]e]lmsouhlasem. V tomto souhlasném názoru nižších soudů nelze spatřovati nezákonnost ve smyslu § 46 (2) zák. čís. 100/1931.
,

I

(Rozh. ze dne 2. února 1934, R I 25/34.)

Dovolacímu rekursu proti potvrzujícímu usnesení rekursního soudu
podanému podle § 46 (2) zák. čís. 100/31 z důvodu nezákonnosti a
zřejmého rozporu se spísy nelze přiznati oprávnění. Nejvyšší soud neshledal nezákonnost v tom, co napadenému usnesení vytýká stěžovatel,
neboť ustanovení § 169 obč. zák. nelze vykládati tak, že by nemanželská
matka sama o s o b n ě byla nucena vychovávati dítě, nýbrž zřejmě
matka chce a může sama dítě vychovávati, obstarávají-li pro ni výchovu její rodiče s jejím souhlasem. Vždyť životní zkušenost prokazuje,
že často jest matka nucena jíti za svým povoláním a svěřiti dítě k opatrování a výchově bud' příbuzným nebo najaté osobě, a v takovém
případě přece nelze tvrditi, že by matka sama nechtěla a nemohla své
(lítě vychovávati. Proto na základě zjištěného stavu věcí správně podle
zákona věc rozhodly nižší soudy a není tu vytýkané nezákonnosti.
čís.

13244.

Ujednav se zaměstnancem, že »požitky budou upraveny podle výsledků obchodního roku tak, aby průměrný příjem činil minimálně
5.000 Kč měsíčně«, zavázal se zaměstnavatel platiti zaměstnanci nejméně
5.000 Kč měsíčně za všech okolností, ať byl výsledek běžného obchodního roku příznivý nebo nepříznivý a ať přikročil k nové úpravě příjmu
zaměstnancových

nebo

nepřikročil.

(Rozh. ze dne 2. února 1934, Rv I 240/32.)
Ve sporu, jímž se žalobce clomáhal na žalovaném úvěrním ústavu nedoplatku služného za rok 1930, vznesl žalobce mezitímní určovací návrh,
aby bylo zjištěno, že žalobci přísluší proti žalovanému od 1. ledna 1929
právo na měsíční služné 5.000 Kč kromě novoročného. Pro c e s n i
s o udp r v é s t o I i c e mezitimním rozsudkem žalobcův mezítímní
určovací návrh zamítl. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil.
N e j vy Š š i s o ud vyhověl mezitímnímu určovacímu návrhu žalobcovu.
D Ů vod y:
Rozhodnutí o žalobcově mezitímním určovacím návrhu zaVlSl Jen
na výkladu akceptačního dopisu žalovaného ústavu ze dne 13. července
1928, který jest písemným potvrzením služební smlouvy ujednané mezi
žalobc-em a žalovaným ústavem. Ježto úkolem soudu je jen výklad této
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listiny, jde o právní posouzení. věci. oPří.s:u~ný odstavec. dopisu má
tento nesporný doslov: »Podle vy sled ku bezneho obchodl11ho loku budou Vaše požitky upraveny se zpětnou platnost; ~d ..L ledna 1929 tak:
aby Váš průměrný příjem bez ohledu na novorocne clill~.m I n I lil a 1 n e
5.000 Kč měsíčně. Mimo to Vám bude povolena 50/0 ucast na zlsku.«
Odvolací soud vyložil toto smluvní ustanovení shodně s prvým soudem tak, že se v něm žalobci slibuje nová úprava jeho sluzebnich pořitků od 1. ledna 1929, a to podle výsledků běžného obchodního roku,
jež by ovšem musily býti pro žalovaný ústav, příznivé.' a že. ] e n z a
sp.lnění obou těchto předpokladu t.]. noyeho.~\]ed
nání stran o výši služného a přizn.i,~ých .obchodníc!, :,ýsledku ~ b:z~:m
roce- měl průměrný žalobcuv pn]em cmltl n,e]mene 5,?00 Kc me~lcne
kromě novoročného, Dovolací soud neschvalUje tento vyklad, ktery by
mohl obstáti jen, kdyby nebylo v akceptačním d~pisu vÝ,slo:,ně, ře~~no,
že žalobcovy požitky budou upraveny tak, aby Jeho prumerny pn]e:n
bez ohledu na novoročné činil min i m á 1 n ě 5.000 K č m ě s I Č n eo.
Bylo by naprosto zbytečné, by byla stanovena nejnižší hranice žalobcových požitků, kdyby se yvcházelo z výkladů, že strany zamýšlely pro
období po 1. lednu 1929 tep rve n o v Ý m u jed n á ní m u p r .a.-.
v i t i výši žalobcových příj,:,ů pod<]~ toho" jaké bud?u vys::dky bezného obchodního roku, Prave toto vyslovne stanovel1l neJnIzsI hral11ce'
žalobcova mesíčního příjmu pro dobu po 1. lednu 1929 svědčí nepochybně o tom, že se žalovaný ústav zavázal platiti žalobci od 1. ledna.
1929 n e j m é n ě 5.000 Kč měsíčně kromě novoročného za všech okol-·
nosti, ať byl výsledek běžného obchodního roku příznivý nebo nepř!z
Divý a ať žalovaný ústav přikročil po 1. lednu 1929 k nové úpravě zak1bcových příjmů nebo ne. Nové .smluvn~ úpravy ž.al~bcových p~ijmú
by bylo potřeba teprve, kdyby byl zalovany ustav chlel zalobcovy pl'lJmy
zvýšiti nad ujednané minimum, a příznivý výsled",k o~chodniho. ,:oku
by se mohl projeviti jen v tom, že by byly podle ne ho zalobcl zvyscny
oříjmy nad ujednanou nejnižší hranici 5.000 Kč kromě novoročného ..
Zamýšlel-li žalovaný ústav ponechati žalobci i po 1. lE,dn~ 1929 Je,~o
dosavadní platy ujednané pro rok 1928, kdyby obchodm vysledky bezného roku nebyly příznivé, bylo na něm, aby tuto svou vůli v akceptačním dopisu projevil jasně tak, aby byla i pro druhou stranu poznatelná, jinak jest nejasný výraz vyložiti podle § 915 obč. zák. na škodu
toho kdo ho použil; z obsahu dopisu nelze vůbec vyčísti, že žalobcovy
služ~bní požitky zůstanou i po 1. lednu 1929 stejné, nebudou-Ii nově
upraveny podle výsledků běžného obchodniho roku, naopak slovo »mlnimálně« takový výklad přímo vylučuje, Dovolací soud dospěl proto
k úsudku, že v akceptačním dopisu ze dne 13. července 1928 byla
i' ev n ě s t a n o ven a ne j niž š í mez žalobcových služebnich
požitků od 1. ledna 1929 na 5.00'0 Kč měsíčně kromě novoročného. Tomuto výkladu nijak nevadí, že se v dopisu mluví o úpravě požitků v čase
budoucím (»budou upraveny«), neboť jest přirozené, že se v dopisu
vydaném dne 13. červenve 1928 mluvilo o tom, jaký má býti žalobcův
příjem až v roce 1929, jako o události budoucÍ. Slova »se zpétnou platnostÍ« od 1. ledna 1929« nejsou uvedenému výkladu rovněž na závadu,
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neboť

se týkají jen případného zvýšeni žalobcových požitků nad smluvené minimum a jest je vysvětliti prostě tím, že výsledky obchodl1lho
roku nejsoú známy hned 1, ledna toho kterého roku, nýbrž teprve po~
zději až po sestavení bilance. Z uvedeného výkladu plyne,,ze ,žalobc!
přísluší proti žalovanému ústavu od 1. ledna 1929 smluvnl narok na
měsíční služné 5.000 Kč kromě novoročného, takže se žalobce právem
domáhal, aby to bylo najisto postaveno mezitimním rozsudkem podle
§§ 236 a 393 druhý odstavec c. ř. ~' P?dotýká ~e, že u~~o~ac,í ~áyrh
přesahuj e rámec tohoto sporu, nebot urcov,:cl na,vrh se tyka s,~zneho
od 1. ledna 1929, kdežto v tomto sporu Jest zalovano o zaplaceni nedoplatku jen za rok 1930.
čis.

13245.

Vlastnické právo. k Po.zemku se nepro.mlčuje tím, že nebylo po. 1'1'0.vykGnávánG plným rozsahem a nevydržuje se na prospěch
tGhG, kdo na pGzemku kGnal vedle vlastnika.držebni úkGny, třebaže_ty~?
úko.ny svým významem a Gbsahem daleko prevysovaly ony ukony, jtmtz
se spGkGjil a na něž se Gbnrezil vlastnlk.
.

mlčecldo.bu

(Rozh. ze dne 2. února 1934, Rv 1 1245/32.)
. žalobkyně domáhala se na žalo~ané" b~ by!o uzn~no. právem, že
část stavební parcely čís. 103/3, v zalobe presne oznacena, Jest vlastnictvím žalobkyně, že žalobkyně k této části staveb ni parc.ely čís, 103/3
vydržela vlastnické právo, že žalovaná jest povll1na $vohtl, by na naklad žalobkyně byla stavební parcela čís. 103/3 rozdělena a by část
v žalobě označená byla odepsána z příslušné vložky pozemkové knihy
a by na tuto část bylo vloženo vlastnické právo pro žalobkyni. P r 0c e sní s o udp r v é s tol i c e žalobu zamítl, o d vol a c í s o II d
uznal podle žaloby.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu,
Důvody:

Podle zjištění odvolacího soudu je žalovaná knihovní vlastnicí nemovitostí ve vložce č. 709, pozůstávajících ze stavební parcely k. Č. 103/2
s obytným domem Č. 175 a ze stavební parcely Č. k. 103/3. Odvolací soud
zjistil, že žalovaná v domě bydlela a po (nezastavěné) parcele č. 103/3
až do poslední doby chodila a jezdila. Proto nelze mluviti o tom, že
hlovaná pozbyla vlastnického práva tím, že ho po čas zákonem stanovený nevykonávala (§ 1451 obč. zák.), Přísluší-Ii však vlastnické právo
k parcele č. 103/3 žalované a nebylo-li toto právo promlčeno, vylUČUJe
tato skutečnost podle § 1425 obč, zák. možnost, by žalobkyně téhož
práva nabyla vydržením, třebaže žalobkyně podle zjištěni odvolacího
'oudu na téže parcele konala - ovšem vedle žalované - rúzné držebni
úkony a třebaže tyto úkony co do významu a obsahu daleko převyšo
valy dny úkony, jimiž se vlastníce pozemku spokojila a na kleréž se

-
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obmezíla; 0obsah~jeť vl~stnictví moc vlastníkovu podstatou a užitky věci
podle sve vule vl~dn?UlI (§ 354 obč. zák.), a § 358 obč. zák. ustanovuje,
ze, bylo-I! vlast111cke právo obmezeno buď zákonem aneb vůlí vlastníkovou, ~epřestává býti úplným, t. j., že vlastník má právo, věcí svou
~vobodn,e nakládati !' vládnouti a že může věci podle vůle užívati, neb
I bez u~ltku necha!l (§ 362. ob~. zák.). Neopodstatněn je tedy závěr
odvolaclho sou?u, ze, ?bmeZlla-1! se žalovaná na chození a ježdění po
p.ar,cele, dala lIm psne najevo, že chce naclále na ní jen vykonávatí
s!Uzebnost chůze a jízdy a že Se jinak vlastnictví. k pozemku vzdala
takže žalobkyně drž~bnimi činy v rozsudku blíže uvedenými vyčerpával~
v~astm okruh vlastmckého oprávnění a, pokračujíc v této držbě po dobu
zakoneI? st~~o~enou, nabyla v!ast?ického práva vydržením. Odvolací
soud prehllZl zasadu § 472 obc. zak., podle níž žalovaná nemohla na
vlastním ,pozemku vy~onávati s~užebnost. Žalovaná promlčením nepozb~la prava v~ast~lcke?o, ; kdyz snad za to měla, že pozemek nálež;
j1nemu, nebo ze je verejnym statkem, jen když vskutku vlastnicí pozemku byla a obsah práva vlastnického objektivně vykonávala. Zjiště
no-ll, .lak svrchu uvedeno, že žalobkyně neměla výlučnou držbu celého
sp?r~e~? ~ozemku a že veclle ní též žalovaná na tomto pozemku (až na
ur~lte ,castlce) vykonavala držbu a že tento pozemek vlastnicky přísluší
a je pnpsan zalované, nemohla držba žalobkyně vésti k vydržení vlastnického práva v její prospěch (Ol. U. N. F. 7920), nýbrž mohla žalobkyně nejvýše nabýtí určitých služebností, pročež žalobni žádost není
opodstatněna,

čís.

13246.

~!!."' že ~e dal odsoudit~ rozsu?kem pro zmeškání k zaplaceni premie

pOjlsťovacl smlouvy prob škodam z povinného ručení, uzavřené jinou
osobou za něho bez řádného zmocnění, a dopustil i vedeni exekuce ne-

z

schválil vlastnili auta mlčky pojišťovací smlouvu.

'

(Rozh. ze dne 2. února 1934, Rv I 1503/3;'.)
žaluFcí pojišťovna domáhala se na žalovaném zaplacení premie za
auta, jez prý, byv zmocněn žalovaným, pojistil u žalobkyně syn žalovaného Bohumil P. Žaloba byla zamítnuta s o u d Y VŠe ch tří s t oI ~ c, .iežt?, nebyl? prokázáno, že žalovaný zmocnil svého syna k uzavrem pOj1sťovacl smlouvy. V otázce, o niž tu jde, uvedl N e j v y Š š i
s ou d v
důvodech:

Zbývá jen otázka, zda žalovaný dodatečně podle § 1016 druhá věta
obč. zák. schválil pojišťovací smlouvu mlčky podle § 863 obč. zák. tím,
ž~.~,e dal ?dsouditi již .dříve rozsudkem pro zmeškání k zaplacení dří
Ve]Sl ~remle a d?pus~ll, I ve clení exekuce, nebo, zda z pOjíšťovaci smlouvy
mel zIsk a zda zalupcl strana z toho důvodně mohla soudí ti na souhlas

žalovaného, že jest pojistníkem. Právní moc rozsudku se vztahuje jen
k žalobnímu nároku, nikoliv k právnímu poměru, z něhož byl žalobní
nárok vyvmen a mohl by právní poměr nabýti hmotněprávní moci jen
za podmínek §236 (§ 259) c. ř. s. (srovnej rozhodnuti Č. 1914 a 5316
sb. n. s.). Rozsudek pro zmeškání nenahrazuje v souzeném připadě
mlčky schválení právního poměru podle § 863 obč. zák., neboť úmysl
takový žalovaný neměl, jak bylo zjištěno z výpovědi svědka Bohumíla
P-a. A ani zevně na pojíšťovnu nemohlo toto opomenutí žalovaného co
do významu a účinností jeho ani podle zásad poctívého styku (§ 863
druhý odstavec obč. zák.) působiti jako projev dodatečného schválení
pojišťovací smlouvy, ano jest zjištěno, že svědek Bohumil P. sám platil
pojišťovací premíi i onu dříve zažalovanou a že v roce 1930, tedy před
podáním nynější žaloby, vypověděl vlastnim jménem pojištění jednoho
auta, jež otec prodal a nemohla proto aní pojišťovna míti důvodně za
to, že jsou odstraněny v souvíslosti se shora zmíněným obsahem pojišťovacího návrhu veškeré pochybnosti o tom, zda žalovaný sv)'m jménem pojišťovací smlouvu schválil.
čís.

13247.

Pracovní soudy (zákon ze dne 4. července 1931, čís. 131 sb. z. a n.).
V řízeni před odvolacím soudem ve sporech pracovních nelze an'i
obdobně použiti předpisů §§ 461-501 c. ř. s. Neplat! zejména předpisy
§§ 482--493 c. ř. s. o ústním odvolacím jednáni, nýbrž odvolací soud
má konat! přeUčení podle všeobecných předpisů o ústním jednání. O sepsáni protokolu plat! předpisy §§ 207-217 c. ř. s., nikoliv ustanoveni
§§ 493 c. ř. s.
(Rozh. ze dne 2. února 1934, Rv I 2114/33.)
P r a c o v n í s o u d zamítl žalobu o zaplacení 35.000 Kč. Odvolací soud vyhověl částečně odvolání a uznal žalovanou povinnou zaplatiti žalobci 11.685 Kč.
N e j vy Š š í s o u d vyhověl dovoláním obou stran potud, že zrušil
napadený rozsudek a vrátil věc odvolacímu soudu, by ji podle § 33 zák.
ze dne 4. července 1931, čís. i31 sb. z. a n. znovu projednal a o ní
rozhodl.
D Ů vod y:

. Rozsudek odvolacího soudu napadají dovoláním obě strany, žalobce
potud, pokud jím byla žalobní žádost zamítnuta, žalovaná potud, pokud
bylo žalobě vyhověno. Jest tudíž napaden celý rozsudek. Obě strany
upl,atňují mimo jíné též vadnost odvolacího řízení podle § 503 čís. 2
c. ř .s. a dovolací soud považuje za vhodné, by se obíral především
s tímto dovolacím důvodem. Jde o pracovní spor o hodnotu vyšší než
300 Kč. Pro takové spory nařízuje § 33 zák. čís. 131/1931 sb. z. a n.,
že se věc projednává před odvolacím soudem znovu v mezích určených
Civilni rozhodnuti XVI.

9

-

Čís.

13247 -

-

čis.

13248 131

130

návrhy stran v odvolání. O řízení před odvolacím soudem platí tu obdobně ustanovení cívílního řádu soudního o řízení před sborovými soudy
prvé stolice jako soudy procesními s (ou změnou, že není třeba příprav
ných podání a že se strany mohou dáti zastupovati osobami jmenovanými v § 23. V zemích české a Moravskoslezské platí tedy o řizení před
odvolacím soudem ve sporech pracovních předpisy §§ 22(}-430 c. ř. s.
s odchylkamí uvedenými v § 33 zák. čís. 131/1931 sb. z. a n. Stanoví-Ii
zákon o pracovních soudech, že má býti použito obdobně předpisů
o řízení před sborovými soudy prvni stolice jako soudy procesními, neni
místa pro obdobné použití j in Ý c h zákonných ustanovení a nelze proto
ani obdobně použíti předpísů čtvrté části prvého oddílu c. ř. s. o opravném prostředku odvoláni (§§ 461-501 c. ř. s.), neboť zákon o pracovních soudech upravil tento opravný prostředek a jednání o něm zvlMť
a odchylně. Pro řízení před odvolacím soudem ve sporech pracovních
v uvedených zemích neplatí tedy zejména předpisy §§ 482-493 c. ř. s.
o ústním odvolacím jednání, nýbrž odvolací soud má Konati přelíčení
podle všeobecných předpisů o ústním jednání (§ 259 prvý odstavec
c. ř. s. a §§ 171-203 c. ř. s.), ovšem s obmezením vytčeným v třetím
odstavci §.33 zák. čís. 131/1931 sb. z. a n., že o nových nárocích kterékoli strany nelze jednati. O sepsání protokolu o ústním jednání odvolacím ve sporech pracovních platí předpisy §§ 207-217 c. ř. s., nikoliv
ustanovení § 493 c. ř. s. V souzené věci vychází najevo z protokolu
o ústním odvolacím jednání ze dne 28. června 1933, že odvolaci soud
se vůbec neřidil předpisem § 33 zák. o pracovních soudech, neboť neprojednal věc znovu v mezi ch určených návrhem odvolatelovým, aby byl
rozsudek pracovního soudu po doplnění řízení změněn, ježto byla vytýkána vadnost a neúplnost řízení. Z tohoto protokolu Je naopak zřejmé,
že odvolací soud při ústním odvolacím jednání postupoval jen podle
§ 486 c. ř. s., neboť celé toto jednání záleželo v tom, že zpravodaj vylíčii
sporný děj a dosavadni průběh rozepře, jakož i podstatné věci ve spisech podaných stranami v odvolacím řízení a vytkl sporné body pro
odvolaci řizeni, že pak zapisovatel přečetl návrhy stran a části rozsudku,
dotčené odvolánim i s rozhodovacími důvody, že zástupci stran před
nesli odvolání a odvolací sdělení, načež bylo zapsáno jako nesporné
jen, že disciplinárni nález byl žalobci doručen dne 18. dubna 1932, pak
bylo prohlášeno usneseni odvolacího soudu, že »řizení d o plň o v á n o
nebude«, a byl konečně vyhlášen rozsudek. Takto provedené řízení před
odvolacím soudem ve sporu pracovním je v souzeném případě naprosto
neúplné a trpí vadami tak podstatnými, že jimi bylo zamezeno úplně
vysvětlení a důkladné posouzení rozepře. Odvolací soud, řídě se při
ústnim odvolacim jednání formálnimi pl'edpisy, jichž v tomto připadě
nelze použíti, neprojednal znovu se stranami p o cl s t a t u sporné věci,
nevydal průvodní usnesení (neboť při usneseni, že »řízeni nebude doplňováno«, měl zřejmě na mysli jen ustanovení § 498 c. ř. s., které
" tomto případě neplatí), a neprovedl vůbec důkazy. Ježto odvolací
soud neprojednal věc znovu, nemohl an( učiniti zjištění skutková a jeho
rozhodnutí bylo vydáno ukvapeně na úplně vadném základě. Praví-li
se v napadeném rozsudku, že odvolací soud projednal věc znovu ve

smyslu zásady vyslovené v § 33 zák. čís. 131/1931 sb. z. a n., odporuje
to spisům. žalovaná vytýká kromě vadnosti odvolacího řízeni i zmatečnost roisudku podle § 477 čís. 4 a 9 c. ř. s. Avšak o zmatečnost nejde,
neboť byly-Ii při ústním odvolacím jednáni obě strany zastoupeny právnimi zástupci, kteří byli slyšeni se svými přednesy, nelze říci, že byla
straně nezákonným postupem odňata možnost před soudem projednávati, a vadami vytčenými v § 477 čís. 9 c. ř. s. napadený rozsudek vůbec
netrpí. Vytčená vada odvolaciho řízení zakládá však dovolaci důvod
podle § 503 čís. 2 c. ř. s., jejž uplatňují obě strany. Pro tuto vadu není
možno, aby dovolaci soud rozhodl ve věci samé, nýbrž bylo podle § 35
odst. (2) zák. čís. 131/1931 sb. z. a n. celý napadený rozsudek zrušiti
a věc odvolacímu soudu vrátiti, by ji řádně podle § 33 téhož zákona
projednal a o ní rozhodl. Ostatními vývody dovolání, pokud se v nich
uplatňují dovolací důvody podle § 503 Č. 3 a 4 c. ř. s., není třeba se
obírati, neboť vytýkané rozpory se spisy pozbyly významu zrušením
napadeného rozsudku pro vadnost řízení, a právnímu posouzení bude
lze podrobiti teprve řádně zjištěný skutkový stav, což toho času dovolací
soud ještě učiniti nemůže, protože odvolací soud, neprojednav věc znovu,
nebyl ani oprávněn, aby něco zjišťoval, a bylo by bezúčelné přezkou
mávati po stránce právní napadený rozsudek, který musei býti zrušen
rro vadnost řízení. Protože bude na odvolacím soudě, by celou věc
teprve znovu projednal a učinil potřebná zjištění skutková, a prolože
vzhledem k přípustnosti novot v odvolacím řízení ve sporech pracovníCh nelze předvídati, jak se podstata sporu dále vyvine, nebylo by
v tomto případě ani vhodné, aby byly odvolacímu soudu dávány závazné
pokyny o tom, jak má věc posuzovati po stránce právní.
čis.

j
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Vyrovnací řád z roku 1931.
K nicotnosti úmluvy (§ 55 vyr. řádu) jest přihlédnouti z úřadu,
když byla namítána po uplynuti lhůty ke směnečným námitkám.

Byla-Ii z majetku vyrovnaciho dlužníka převedena na vyrovnaciho
v souvislosti s vyrovnacím nzenlm, jde o nedovolenou
výhodu. Lhostejno, že se převod směnky stal při příležitosti smlouvy
úvěrové, při níž vyrovnaci dlužník dostal od vyrovnacího věřitele hotovost.
věřitele směnka

(Rozh. ze dne 2. únor,a 1934, Rv I 2527/33.)
Proti směnečnému platebnímu příkazu namítli žalovaní při ústním
jednání, že odevzdání, směnky žalobci bylo neplatné, ježto šlo o výhodu
zapovězenou § 55 vyr. řádu. Pro c e sní s o udp r v é s 10 Li c e
směnečný platební příkaz zrušil. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil.
N e j y š š í s o u d nevyhověl dovolání.

v
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Důvody:

Právem se obíraly nížší soudy námitkou žalovaných ve smyslu § 55
vyrov. ř., ač byla vznesena až při ústním jednání dne 21. ČervenCe 1933,
poněvadž jde o námitku vyvozovanou z úmluvy nicotné a odporující
velícím předpisům § 55 vyr. ř. (rozhodnutí čís. 4805, 7341 sb. n. s.).
K takovým námitkám jest hleděti z úřadu, a není strana s nimi vyloučena proto; že je neuvedla v neprodlužitelné lhůtě třídenní v písemných
směnečných námitkách (§ 557 c. ř. s.). Není proto opodstatněna výtka
nesprávného právního posouzení dovolatelem v tomto směru činěná.
Sporná směnka mimo jiné záruky byla dána žalovanými firmě M. k zajištění úvěru jim poskytnutého a tvořila tedy aktivní položku jejiho
jmění. Byla-li však z jejího majetku převedena na žalobce, aniž se při
tom o částku směnečnou zmenšil u ní dluh žalovaných, zmenšila se tím
újma žalobcova z hrozícího vyrovnání a pak nastalého úpadku firmy
M., jejímž byl věřitelem, a je lhostejno, že se převod směnky stal při
příležitosti smlouvy úvěrové, při níž firma M. dostala od něho hotovost
70.000 Kč, poněvadž rozhodná je jen okolnost, že žalobci byla poskytnuta ob jek t i v ně zvláštní výhoda před ostatními vyrovnacími vě
řiteli (rozhodnutí čís. 7299, 9342 sb. n. s.). Že se toto poskytnutí stalo
z dilvodu souvislosti vyrovnacího řízení firmy, dovolatel již v dovolání
nenapadá.
čis.

13249.

Slib výpravy (§ 1231 obč. zák.) přes meze zákonné povinnosti k výpravě, ať tu takové povinnosti vůbec nebylo, ať byla po právu jen menši
měrou, jest považovati za darováni bez odevzdáni, jež vyžaduje formu
notářského spisu.
(Rozh. ze dne 2. únOra 1934, Rv II 424/32.)
žalovaná, žalobcova matka, zavázala se žalobci, když se oženil, že
mu dá červenobílou jalovicí, 50 kg rži a 50 kg ječmene. Žalobě o splnění
tohoto závazku pr o c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, o d v ol a c í s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: Odvolací soud nesdilí právní
názor prvého soudu, jenž vyhověl žalobě. Podle § 943 obč. zák. nevzniká z ústní darovací smlouvy, sjednané bez skutečného odevzdaní,
pro příjemce žalobní právo. Toto právo musí býti založeno písemnou
smlouvou. Ohledně věna i výpravy staví zákon úplně na roveň u obou
těchto útvarů povinnost ascendentů a její objem: jen §§ 1220 až 1223
obč. zák. jsou v § 1231 citovány, nikoliv § 1217 obč. zák., jenž jedná
o věnu v technickém smyslu. Povinnost podle § 1220 obč. zák. jest souběžná s vyživovací povinností podle §§ 141 a 143 obč. zák., uložena
jest tedy přede všemi jinými nejprve otci. Povinnost manželské matky
jest jen podpůrná. žalobce ani netvrdí, že Se matka zavázala místo otce
převzíti tuto zákonnou povinnost. Neplnila tedy matka, slíbivši výpravu,
zákonnou povinnost, aniž brala na sebe závazek místo otce, synovi něco

poskytnouti. Smlouvou mezisynem,a j~ho ~scendente~ yzniká je? pr~vní
mezi těmito osobami, uzavlrallclml. smlouvu; zad,~ym, nazn~~en:
nedává zákon na srozuměnou, že by druhem u man zelI pnslusely ne.1 ak e
soukromoprávní nároky na vý~ravu mužov~. yý~:ava stane se volno~
součástí jměni synova. Slib vypravy v urclte VySl ascendentem dany
synovi a jím přijatý, není svatební smlouvou a není sice podroben před
pisu § 1 a) zák. ze dne 25. červen~e 1871 č~s. 76 ř., ~ák., jin~ .otázka
jest, zdali a za jakých podmínek muže takovy slIb by tI darovalllm ~ez
skutečného odevzdání, vyžadující z tohoto důvodu podle § 1 d) zak.
k platnosti zřízení notářského spisu. V sOU~,eném, případ? dala '?~tk~
tento slib mimo svou zákonnou povmnost k vyprave, nebot v prvm rade
jest výpravou povinen dosud žijícf otec. Žalovaná !,emá",zák.onné ~~
vinnosti, jde o darování a platnost jeho lest podmmena znzelllm not arského spisu.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

poměr

Důvody:

Pokud se týče dovolacího důvodu nesprávného právního posouzeni
podle § 503 čís. 4 c. ř. s. přehlíží dovolatel, že odvolací soud řešil
sporný případ právě zřetelem k ton;u, .že slib ':,ýpravy ,byl d~n žalob,ci
žalovanou vzhledem na jeho budouCI snatek, a ze dochazl k usudku, ze
bylo v souzeném případě zapotř,ebí fo.,rmy notářského spisu podle § ,1 ,o).
zák. ze dne 25. července 1871 c. 76 r. z. póstupem a uvalIaml hovlclml
zásadám vysloveným v judikátu bývalého nejvyššího soudu čís. 240,
čís. 1672 úř. sb., podle nichž slib výpravy učiněný mimo meze zákonné
povinnosti k výpravě, ať bL tu !akové povinnosti. buď. vůbec neb/lo, ať
by byla po právu jen menSI merou, nutno povazovatI z_a darovam be~
odevzdání, - jež vyžaduje formy notářského SpISU. Ze tu o takovy
případ jde, odůvodnil napadený rozsudek zevrubně a poukazuje se dovolatel na jeho dův~dy.
věci

čis.

13250.

Byl-li po pravoplatném povoleni opě~é dražby (§ 154 ex., ř.) zamítnut návrh vymáhajíciho věřitele na zruseni exekuce, nelze byvalému
vydražiteli přiznati oprávněni k rekursu, třebaže mU hrozí náhrada za
útraty a škody uvedené v § 155 ex. ř.
(Rozh. ze dne 3. února 1934, Rl 1273/33.)
Po pravoplatném povoleni opětné dražby navrhl vymáhající věřitel
zrušení exekuce. S o udp r v é s t o I i c e návrhu vyhověl, rek u r sní
s 6 u d návrh zamítl.
N e i v y š š í s o u d odmítl rekurs bývalého vydražitele.

-
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D tl vod y:
K rekursu v exekučních věcech jsou oprávněny jen osoby na exekuč"
ním řízení zúčastněné, vymáhající věřitel a dlužník, třetí osoby však jen
tehdy, bylo-Ii jim právo k rekursu v jednotlivém případě zákonem
zvláště propůjčeno, nebo byly-li aspoň napadenýtr' usnesením ve svých
právech způsobem zákonu se příčícím dotčeny, '_uO jim uděleny nepří
pustné příkazy. Těchto předpokladů v tomto případě není. Nejde o zrušení op ě t n é dražby, kteréhožto řízení je vydražitel ovšem účastníkem,
pročež mu také podle § 154 (2) ex. ř. je propujčeno právo si stěžovati
do povolení opětné dražby. V souzeném případě však byla opětná dražba již p r a v o p I a t n ě povolena, čímž pozbyla první dražba účinnosti
(§ 154 druhý odstavec ex. ř.). Teprve potom podala vymáhající věři
telka podle § 39 čís. 6 ex. f. návrh na zrušení exekuce, jemuž první soud
vyhověl, rekursni soud však nevyhověl. V tomto řízení o zrušení exekuce jest bývalý vydražitel osobou třetí, jemuž nelze příznati oprávnění
k dovolacímu rekursu. Nevyhověním návrhu vymáhajícího věřitele na
zrušení exekuce nebylo porušeno nějaké právo bývalého vydražitele a
nelze o takovém porušení mluviti ani z duvodu, že mu pak hrozi náhrada
za útraty a škody v § 155 ex. ř. uvedené, neboť povinnost k jejich nállradě není důsledkem exekuce proti povinnému k vydobytí určité pohledávky, nýbrž obmeškalosti vydražitele v plnění povinností dražebními podmínkamí; pokud se týče příklepem mu uložených, a vydražitel
nemůže těžiti z vlastní liknavosti a domáhati se zrušení exekuce, by tak
uvedené náhrady stanovené ve prospěch rozvrhové podstaty (níkoli vymáhajícího věřitele) byl zproštěn. Dovolací rekurs vydražítelův je tedy
nepřípustný a bylo jej podle §§ 526 druhý odstavec a 78 ex. ř. odmítnouti.
čís.

13251.

žaloba o uznáni (nemanželského) otcovství.
Zástupce chudých, zřízený ve sporu žalujíclmu dítěti, není oprávnén
projeviti jménem žalujícího dítěte nebo poručníka nesouhlas s odebráním krve dítěte, nýbrž může ·tak učiniti jen poručník sám.
Nestačí všeobecné prohlášení poručníka, že nesouhlasí s důkazem
zkouškou krve, nýbrž jest nutné jeho prohlášení, 20da souhlas! či nesouhlasl s odebránlm krve žalujícimu dítěti ku provedeni tohoto diikazu.
Není třeba schváleni pomčníkova souhlasu nebo nesouhlasu poruéenským soudem, jest však nutné, by byly zjištěny i důvody poručnlkova
nesouhlasu.
(Rozh. ze dne 3. února 1934, Rv I 1153/32.)
žalobě o uznání nemanželského otcovství a o placení výživného bylo
obě man i ž š í m i s o u d y vyhověno.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvola-

címu soudu, by o ní znovu jednal a rozhodl.

Důvody:

Vadnost odvolacího řízení (čís. 2 § 503 c. ř. s.) spatřuje ~alovaný
v tom že nebyl proveden znalecký důkaz zkouškou krve, a praveu; vytýká, Že zástupce ch.ud~ch, pro ~aluF.cí, stra~~ ve sporu usta~oveny nebyl oprávněn projevIlI Jmenem zaluJlclho dltete neI;lO 'poručm~a .nes?uhl's s odebráním krve dítěti, nýbrž že tak mohl uČlmlI Jen porucnlk sam;
ztstupce chudých ustanovený žalujíc~mu dítěti pr? řízení, na sou.dě prve
prvé stolice podle prvého odstavce Č1S. 4 § 64 c; r. s. ma tak?ve ~osta
,ení ve sporu jako zmocněnec, kterému by.la,udelen.a, proc:sUl.plna moc
podle § 31 c. ř. s. a § 133 druhý odst~vec!. r., oa mu ze za z,aIU]1Cl str~nu
činití prohlášení, týkající se procesUlch ukonu (§ 34 c. r. s.). ~vsak
souhlas žalující strany k odebrání krve, který Jest nezbytn?u podmmk~u
pro provedení znaleckého důkazu zkou_š,kou krve, ne~pada. ~o Jeho pusobností vytčené ustanoveními §§ 31 ;'lS. 1, 34 ~. r. ,s., Je;to s,ouh!as
nebo nesouhlas ten znamená schválem nebo odmltnuh ,POUZllI tel~ zalujícího dítěte k lékařské zkoušce je~o krve. a p.éče o telo ~ zdraVl po~
ručence jest svěřena podle § 188 obc. zak. Jen Jeho po.ručUlk~. NestaČ!
ovšem všeobecné prohlášení poručníka, že nesouhlasl s d u k a zem
zkouškou krve, nýbrž jest nutné jeho prohlášení, zda souhlasí Čl nesouhlasí s ode b rán í m k rve žalujícímu dítěti ku provedení tohoto znaleckého dukazu. Schválení poručníkova souhlasu či neso~hl~su s o~e
bráním krve žalujícímu dítěti poru,čenským soudem. n~Ul !reba, .lezto
nejde o důležitou nebo pochybnou vee (§ 216,.233 obc. zak.,.§ 4 c. r. ~.),
zejména má-li žalující strana jíný důkaz pro zaloblll. tyrzem. Bude vsak
nutno, by byly zjíštěny i dův?dy případného porucn~kova ne~.ouhlasu,
by soud mohl dostátí své poVmn?SlI podle § 272 c. r. s. a duvody ty
hodnotití, což odvolací soud neucmll.
čís.

13252.

Vyhradil-li si prodatel vlastui,ck~ ~rávo ,ku .pr~an~ věci, m~že, s~
výhrada vztahovati jen k prodane veCI same, ntkoltv vsak k nove vecl,
jež z ni zpracováním vznikla.
.,
. , ,.
Zpracováním jest nejen výroba zbozl ze sur~vtn~, nybrz 1 pre!llena
věci k používání již způsobilé v jinou věc. Jde ~s,ak J~n o mec~antc~ou
úpravu téže suroviny, nikoliv o zpracován~ udelany-lt z kulateho dnVI
trámky, prkna a fošny (řezivo).
o

•

(Rozh. ze dne 3. února 1934, Rv I 1760/32.)
žalovaný vedl proti Karlu S-ovi k vydobytí peněžité pohledávky
exekuci na trámky, měkká prkna a fošny. žalující obec domáhala se na
zalovaném nepřípustnosti exekuce, tvrdíc, že prodala dlužníku dříví, vyhradivši si k němu vlastnické právo, a to i v rozřezaném stavu. P r oe e sní s o udp r v é s fo I i c e uznal podle žaloby. D ů vod y: Platné právo prodej s výhradou práva vlastnického uznává (i z~kon sán;
viz § 297 a) obč. zák.). Ovšem, stala-li se výhrada ku prodane surovme
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a k výrobkům z ,ní, jes!.~rávně _účín.~ou jen co do suroviny, Poukazuje
se na ro~h,:dnutl neJ1~y~slho s?udu CIS, 8606 sb, jest řešiti otázku, zaa
zab~vene ,:ecI JSou Jes.te ve sve podstatě surovinou čili nic, Soud dospěl
k n~~oru, ze prkna, fosny a tramy, ve své podstatě ještě jsou surovinou,
k ~IZ, SI, obec vlastmctvl ~yh~adlla, Ro~por s cit rozh, čís, 8606 je jen
zdanlIvy" Toto rozhodnutI ma na myslI zhotovenou obuv jako výrobek
ze surovmy, z kůže, Není pochyby, že výhrada vlastnictví ke Í<ůži nez~hrnuje ,v.s?bě, i výhradu k obuvi, předmětu budoucímu, jehož v době
vyhrady Jeste vubec nem, Proto Jest výhrada k předmětu kterého ještě
není, nelogická a právně neúčinná, Ještě výrazněji jeví s~ v tom směru
původní německý výraz »Eigentumsvorbehalk Proto byla by neplatná
a neúčinná výhrada k výrobkům ze surového dřevěného materiálu na
příklad skříním, stolům a podobně, V souzeném případě nejde vš~k o
takový ze surového materiálu zhotovený předmět, nýbrž stále ještě ve
sv.é po~~t~tě, o ~ur?vinu, Ani pr.kna ~ !ošny nejsou ještě o sobe před_
mety UZlvam, nybrz surovmou, castecne zpracovanou. Touto částečnou
zpracovaností nepřestává býti dříví ve své podstatě surovinou podobně
jako bavlněná příze nepřestane býti přízí, i když prodělá Úeba více
zušlechťovacích procesů, na příklad bílení, hlazení, barvení. I prkna
a fošny, trámy jsou pořád ještě dřevem, materiálem, určeným k tomu,
_by se z něho zhotovily předměty, O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdIL O ů vod y: Odvolatel má za to, že prý se výhrada vlastnictví při prodeji kulatého dříví mohla vztahovati jen na kulatinu a nikoliv na výrobky jejím zpracováním vzniklé, tj. na trámky, prkna a
fošny, které byly ve prospěch žalovaného zabaveny a o něž v tomto
sporu běží. Odvolatel poukazuje zejména na právní zásadu vyslovenou
v, ro~hodnutí ~e!vyšší~~ soudu čís, 8606,sb, n; s., že se výhrada vlastmctvI k surovme nemuze vztahovatI k vyrobkum, které z ní byly poří
zeny, jde tedy v souzeném případě o to, zda trámky, prkna a fošny jsou
t~kový~ vý:o~kem z kul~tiny, tedy, ze suroviny, jak jej má na mysli
cltovane prave rozhodnutI. Odvolacl soud souhlasí s názorem soudu
prvé stolice, že trámky, prkna a fošny, řezivo, nelze pokládati za výro!,ky v uve,deném právě smyslu, nýbrž že to je jen upravená surovina,
Je~, se c~ov~ na velko, hroma9n~ n~ prodej u. ob~hodníků a z níž teprve
Jep kup:tele ~hotov,uJl, skutec~e vfrob.ky urcene do drobného prodeje,
pn nIc~z,Je pu~odm raz surovIny uplne setřen. To vyplývá ze samé povahy veCI, byť I trámky, prkna a fošny měly vyšší hodnotu než surovina,
hle~í~li se K nákladům ,této)ejic~ úpr~vy, a proto nebylo třeba zjišťo
vati, Jak Se obchod k teto uprave stavl a zda pokládá upravenou takto
surovinu za výrobek.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni.
Důvody:

Nejvfšší soud stojí důsledně na stanovisku, že, vyhradil-li si prodatel pravo vlastl1lcké ku prodané věci, může se výhrada vztahovati jen
ku prodané věci samé, nikoli však k nové věci, jež z ní zpracováním
vZl1lkla (§ 414 obč, zák.), Taková dalekosáhlá výhrada ohrožovala by

povážlivým způsobem práva bezelst~~ch osob ~ř~tích (s,rov. ,rozh; čís.
6418, 7241 sb, n. s.). Co jest rozumdl, ~pracoval1lm, nen~ v,z~k~ne ,!ysvětleno. V, teorii vyklád~ se. zpracovan,l lako ~?d~otu zvysuJlcl p,remena
látky v nový útvar, přI cemz podstatne Je ,zvysem hodnoty pra';,l (srov.
Dr Klancra komentář k § 414, Ehrenzwelg, § 216, str. 230---433, Dr.
M~yr, Vě~né právo, str. 98 aJ). Pod p~je~ zp.racov~,:í, .spadá ted] ~e~
i en vyrobení zboží ze surovInY" nýbr.~ I p!e,mena vecI ]Iz k pouZlvan~
způsobilé v jinou věc. V souzenem pr!pade Jd; Jen.? to, zd.a z~bav:ne
trámky prkna a fošny jsou zpracovamm kulateho dnvI, k nemuz SI zalobkyně vyhradila právo vlastnické, V té příčině sdílí ?ovolací ,s"oud názor odvolacího soudu, ,že jde tu jen o. mech~l1lckou ~pra~u teze SU!~~
víny, nikoliv o nový vyrobek ze surovIny, a ze matenal zustal ce~neJsI
než práce na něm vykonaná, Nedopada proto poukaz dovolateluv na
Č. 8606 sb. n, s" kde řešen byl úplně odlišný případ (tu šlo zřejmě o
případ § 414 obč. zák., neboť. vlast,nictví vyhr,azeno p,latně )enk prodané kůži, nikoli však k obUVI z nI zhotovene). StacI odkaz~tI dOv?latele, který odvolává se z největši části na vývody odvolám, na duvody napadeného rozsudku.
čís.

13253.

Nicotnou jest dohoda manželů, by jejich manželství hylo rozvedeno
a rozloučeno tou cestou, že manželka podá na lI1a11žela žalobu o rozvod
z jeho viny, že se manžel k prvému roku nedostaví, ž~ r~zvod ~ude.. ~o~
volen z jeho viny a že, jakmile rozsudek nabude pravm moct, zazada
manželka o povoleni rozluky. Nicotným jest ~ sli~ m~nželův, ž,e bud;
platiti manželce výživné ode dne, kdy se vystehuJe z Jeho domacnosÍl.
(Rozh. ze dne 3. února 1934, Rv I 1858/32,)
žalující manželka se dostavila se svým manžele.m dne ~, listopadu
1930 k právnímu zástupci žalobkyně, kde ujednalI tuto »Informacl<<:
»Dohodli jsme se, ježto naše soužití nadále není možné, by naše manželství bylo rozvedeno a rozloučeno tím způsobem, ~e ~a ~ě, Ru?o!f~
H-a bude podána žaloba o rozvod z me vmy pro opetne zle nakladanl
a urážky. Béřu na vědomí, že rozvod, ježto nedostavím se k I. ro~u,
bude povolen z mé viny a já odsouzen k náhradě útrat sporu. JakmIle
rozsudek nabude právní moci, zažádá moje manžel~a Růžena ? ?~VO
lení rozluky, útraty rozvodu a rozluky: ponese~; ob~ ,strany, kazda Je~~
nou polovicí. Pokud se týk,á alimentu, zav.azuJ: ~: ta Rudol! H. Rlat.',tI
své manželce Růženě, jak Jsme se dohodlI, meSlcne 150 Kc pocIna]Ic
ode dne, kdy se moje manželka z mé domácnosti vystěhuje.« žalobkyně
podala pak na manžela žalobu o rozvod manželství z viny žalovaného,
žalovaný manžel se však dostavil k prvému roku a podalžalobní odpověž kromě toho žaloval sám manželku o rozvod manželstvL Rozvodové
sp~ry skončily tím, že bylo uznáno na rozvod manželství z viny obo,:
stran, Žalobou, o niž tu jde, domáhala se manželka na manželu placem
výživného měsíčních 150 Kč a to na základě oné dohody a na' základě

-
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zákona. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í s o u d
z těchto d ů vod ů: Že dohoda stran vtělená do informace o provedení
rozvodu a placení výživného jest jednotným celkem, vyplývá z obsahu
této listiny a jest správným závěrem prvého soudu z bezvadného odvolatelkou nenapadeného zjištění prvého soudu. Vytýká-Ii odvolatelka, že
názor prvého soudu v tomto směru jest nesprávným předpokladem a
v rozporu se spisy, musí se výtka ta minouti s úspěchem. Odvolatelka
se ani nepokouší vyvrátiti správný názor prvého soudu, že ujednáni
zvané informace ze dne 3. listopadu 1930 jest z důvodu § 93 obč. zák.
nicotné. Nezáleží tudíž na tom, bylo-li tou neb Onou stranou zmařeno,
poněvadž ujednáni se příčí zákonu a nemohlo proto založiti piatný závazek. Záleželo tudíž rozhodnutí o nároku žalobkyně na poskytováni
zákonné výživy (§ 91 obč. zák.) jen na tom, zda na rozvodu manželství
jest vinen jen žalovaný. Neboť podle § 1264 poslední věta obč. zák. má
jen manželka, která na rozvodu nemá viny, právo žádati přiměřené výživné. Bylo-li však manželství stran pravoplatně rozvedeno z viny obou
stran, tedy i z viny žalující strany, ustanovení § 1264 obč. zák. nelze
užíti.
Ne j vy š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Právní mylnost (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) vytýká dovolat elka především
názoru odvolacího soudu, že ujednáni ze dne 3. listopadu 1930 jest posuzovati jako nedílný celek. Hledě k doslovu ujednání má však i dovolací soud za to, že slib žalovaného, platiti žalobkyni měsíční výživné
150 Kč jest v souvislosti s ujednáním o způsobu zrušení manželského
společenství mezi stranami. Právě v ujednaném z p ů s o b u zrušení
manželského společenství právem spatřovaly nižší soudy nicotnou
smlouvu, z níž žalobkyně žádné nároky nemůže vyvozovati. Nelzeť manželům ponechati na vůli, jakým způsobem chtějí dosíci zrušení manželského svazku, nýbrž může se tak státi jen způsobem předepsaným v zákoně. Marně se dovolatelka snaží dolíčiti platnost úmluvy úvahou, že
se manželé mohou na rozvodu dohodnouti, že i vyživovací otázku mohou mezi sebou platně uspořádati a že tedy i způsob rozvodu kontumačním rozsudkem může býti platně umluven. Dovolatelka přehlíží obsah ujednání ze dne 3. listopadu 1930, který byl podstatně jiný, než se
snaží vyložiti. Manželé se dohodli, aby jejich manželství bylo rozvedeno
a rozloučeno tím způsobem, že manželka podá na manžela žalobu o rozvod z jeho viny pro opětné zlé nakládání a urážky, že se manžel k prvnímu roku nedostaví, že rozvod bude povolen z jeho viny a že, jakmile
rozsudek nabude právní moci, zažádá manželka o povolení rozluky. Je
patrné, že po právní stránce tanula stranám na mysli jako konečný cíl
jejich úmluvy rozluka manželství podle § 17 zákona čís. 320/1919 sb.
z. a n., podle něhož by byla provedena v řízení nesporném na podkladě
sporu o rozvod a podle něhož by byl výrok o vině převzat z rozvodo_
vého rozsudku do rozlukového usnesení. Takový postup se však zřejmě
příčil stěžejní zásadě § 93 obč. zák. o tom, že manželé nesmějí manžel-

spojení svémocně zrušiti, i kdyby o tom ,byli ,doh~dnuti; a příči se
zejména stěžejní zásadě oHciosr;osti rozlukoveho nzem podle § 99 obč.
'k čl Vl čís. 1 uv. zák. k c. r. s., §§ 13 a 14 dv. dekretu ze dne 23.
za ;a i819 čís. 1595 sb. z. s., § 10 min. nař. čís. 283/1897 Ý. zák. a
s~lední věÍy § 13 zák. čís. 320/1919 sb. z. a n., P?dle ni:~ž jest důvody
~ro rozluku z úřadu úplně vyšetřiti, zcela obJ,asn.lh a pr;sn; ~koumat,l,
~ehledíc k vlastnímu doznání nebo souhl~s~e, vnlI m,anzelu; !y,to zakonné předpisy, jež jsou dány v zájmu vereJnem, c~tela,pr~ve umluv,a
manželů obejíti a jest proto podle § 879 odstavec prvy obc. z~k. mcotna,
. 't a'konu odporuj· e. Nicotny' m J. est následkem toho I slIb zalovaneho,
Jez o z
t'h·
. 1 d
že bude žalobkyni platiti výživné ode dne, kdy se vyse.,uJe z,Jelo 0mácnosti jenž byl nerozlučnou součástí smlouvy a JeJlm dusledkem.
Nezáleží' na tom, že se pak manžel ujednáním neřídil, nýbrž neten na
i.alobu manželčinu podal odpověd', nýbr~ i se s~é stran~ po~al zalobu
na rozvod z viny manželčiny - neboť lI:" od jJuvodu mco,t;,:a smlouva
nemohla se státi v příčině své jedné částI (o alImentech) ,ucmnou.Al;,
i kdyby se mělo za to, že slib žalov~n.éh?, že b~de pl~tItI zalobkym vyživné, byl slibem samosta,tný~, nezavls2'm na, umlu~e o roz,:od~ a, ro~
luce manželství, že byl mměn Jen pro pnpad, ze se zalob~yne ~)StehuJe
z domácnosti žalovaného, třebas nedošlo ·k rozvodu manzelstvl, byl ,by
i takový slib nicotný, ježto by byl učiněn za účelem t r ~ a 1 é h o, av~~k
jen f a k t i c k é h o zruš~ní ~anžels~ého s~oJ~čenstvI .(s~.,roz,h. CI,S.
9128 sb. n. s.). Že žalovany nem zavaz~n platItI ;alobkym vyZlvne z duvodu § 1264 obč. zák., správně dovodIl odvolacl soud.

Bké

éis.13254.
Slib muže, jimž se za trvání manže~~t-;í z~vazut:jiné ženě" že s ni
vstoupí v manželstvi, ba dokonce do urclte Ihuty, pOCl ,se dobr~m m,ravům, třebas byl zamýšlen pro případ zrušeni dosavadmho manzelskeho
společenství.
, , ,,
'b"'"
Třeti osoba, jež přijala slib. man~els.tvl,,,a~ ve~~la, ,ze ~h UliCI Je zenat, nemůže ze slibu vyvozovah proh shbullclmu zadne naroky, zejmena
ani nároky na náhradu škody.
(Rozh. ~e dne 3. února 1934, Rv I J 534/33.)
Žalovaný, ženatý muž, zavázal se žalobkyni prohlášením ,ze dne 21.

září 1931, že se s ní do roka ožení, ježto se dá se s~ou mal:zelkou ro~

vésti. Žalovaný však manželské spole~enství n~opus!ll, n~č~: ~e Jrohl~
šením ze dne 10. září 1932 zavázal zalobkym platIlI meslcne ~OO Kc,
ježto nedodržel onen slib ma~želstvL Žalobu? plaC;t1í měsfčních 3?O
Kč pro c e sní s o udp rve s t o II c e zamltl. D u vod y. Jest ZJIstěno, Že žalovaný slíbil žalobkyni manželství v d~bě, kdy jeho ,~anžel
ství ještě trvalo. Tento slib jest slibem proy ~o~rym, mravu?", a z,a~ova
ného nezavazuje, tím méně, ana žal?bkyne v~dela, ~e manzelst~l :oalovaného ještě nebylo rozloučeno, a pres to s mm navazala clzolozny J'0~
měr (§ 879 obč. zák.). Ani náhradu ~kody nelze odvozovati z nedodrzelll

-
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slibu, p!íčící~o; se dobrým m;avům; ne~.oť § 1294 obč. zák. zavazuje
J~~ k na~rade skody z prolIzakonneho cmu neb z opomenutí pokud se
lyce z nahody. O d vol a c í s o u d uznal zažalovaný nárok důvodem
po práv.u. Dů,v o d y: Podle zjištění prvního soudu přislíbil žalobkyni
zalovany manzelství za trvání svého manželství, avšak první soudce pře
~líží, že žalovaný učínil tento slib v souvíslostí s tím, že podal na man~elku žalobu o rozvod, která byla vyřízena rozsudkem pro zmeškání.
Zalovany m~hl tedy po rozvodu docíliti rozluky manželství a byl by s to,
by dostal shbu manželství. Okolnost, že žalovaný ještě před rozlukou
n~anž:lství žíl se žalob.kyní ~e společné domácností, nebyla by bývala
prekazkou pro budouCI manzelství, protože paragrafem 25 zákona ze
dne 22. května 1919 čís. 320 sb. z. a n. byl zrušen § 61 obč. zák. Odvolací soud jest právního názoru, že neodporuje dobrým mravům slibuje-li manžel, který zahájil soudní řízení o rozvod manželstv! třetl osobě
manželství, které má být uzavřeno po skončení manželskéh~ sporu. Takováto přípověd' jest platným zasnoubením podle § 45 obč. zák. Z prohlášení ze d~e?l. září 1931 ~. 10. září 1932 lze zjistiti, že žalovaný žalobkynI nepnshbll lilC pro pnpad odstoupení od slibu manželského,
nýbrž, že slíbil žalobkyni měsíční rentu 300 Kč, vzhledem k tomu že
odstoupil od slibu manželství. Nejde tedy o náhradu pro případ 'od. stoupení od slibu manželství, již by nebylo lze žalovati podle § 45 obč.
zák., nýbrž o náhradu po odstoupení od slibu manželství. Takováto pří
pověd' jest platná.
N e j v y Š š i s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Právní mylnost (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) vytýká dovolatel předevšim
n,ázoru odvolacího soudu, že neodporuje dobrým mravům, slíbí-li manžel
tretí osobě manželství, jež má býti uzavřeno po skončeni manželského
sporu. Dovolatel dovozuje, že jeho slib ze dne 21. záři 1931, že uzavře
~e žalo?kY,ní manže,lství, byl neplatný a nedovolený, ježto v té době byl
zenat; ze zal ob kyne nemohla z tohoto shbu vyvozovati proti nemu nároky a že proto nemůže uplatňovati proti němu nároky ani z jeho prohlášení ze dne 10. září 1932. Dovolateli jest v podstatě přisvědčiti.
souzeném případě jest mezi stranami nesporné, že se žalovaný zavázal
za}obkylil prohlášením ze dne 21. září 1931, že se s ní do roka ožení,
lezto se dá se svou manželkou rozvésti a že prohlášením ze dne 10. září
1932 se žalovaný dále zavázal platiti žalobkyni měsíčně 300 Kč ježto
ne~održel slib manželství, svého času jí daný. Především jest se z;bývati
otazkou, zda byl platný slib daný žalovaným žalobkyni, že s ní uzavře
~,anželství. Tento slíb byl dán dne 21. září 1931, tudíž v době, kdy man~
z~l.ství !-!1lov,aného trvalo. r-:ezále!í na tom, zda v tédobé bylo již zahaJeno nzem o rozvod man zel StVl, či zda k zahájení tohoto řízeni došlo
teprve později, ježto i za rozvodového řízení, ba i po pravoplatném
rozvodu manželství trvá (srov. také plen. rozh. čís. 6936 sb. n. s.,
v němž bylo dovoděno, že se rozvedený manžel pohlavním stykem s třetí
osobou dopouští cizoložství). Jde dále o to, zda z a t rv á ním a n-

y

žel s tví lze platně slíbiti třetí osobě sňat:~ .. Na ~uto otázku lst ?d',ověděti záporně, a to z této úvahy; Je,.t stez:Jlil 3'asad?u manzelskeho
'"áva ve zdejším státě, že muž sml byl! soucasne odda~ Je~ s Jednou
kenou a žena jen s jedním mužem ..Stanoví tak § 62 obc. zak a d~oJ
násobné manželství se trestá jako z!očin. (~~ .z0,6-::20~ tr. z~k.). Za:
vazuje-lí se manžel z a trvání ma~z~lstv; ]lne zene,. ze s
vs!OUP;
v manželství, a to dokonce do urclte lhut~, odporuje to, tet? zasade
právního řádu a příčí se to i dobrým m~avum (§ 819 obc .. zak). Je~t
proto takový závazek podle § 81~ p~"Vy,. o?~~avec ob,č. z~k. mcotny,
třebas byl zamýšlen pro případ zrusem ~nv,eJ~lho ,man.zel~k:ho sV,azku.
Třetí osoba jež přijala slib manželství, ac vedela, ze sllbuj1CI Jest ~e~at,
nemůže ze ;líbu toho vyvozovat! p:oti slíbujjcíI?U~ žádn,é.. ~ár~~y, ;.eJ':lena
ani nároky na náhradu škody. Ze zalobkyne vedela, pn]lmaJlc 3db zalo:
vaného, že žalovaný jest ženat, není sporné. ~,~nabyla J'.rot~ zalo?kyn,e
proti žalovanému z jeho slíbu ze dne 21. zan 19.31 zadnych narok~:
Důsledkem toho bylo neplatné i prohláš:ní. žalova,ného z~ dne 10. z a;1
1932, ježto podle doslovu tohoto prohlasem vz~1 zalovan'y na sebe, zavazek v něm obsažený jen proto, že nedost~l, shbu" Jak dovodeno:
nemravnému a nicotnému. Nicotný závazek nemuze nabyl! platnosl! alll
uznáním (sb. n. s. čís. 5642), ani n~r?vnánín: \ s~. n. s. Šís. 6301). Bylo
proto již z tohoto důvodu vyhovel! dovolam zalovaneho a Obn?VIl!
rozsudek prvého soudu, zamítající žal?bu, anjž ~ylo třeba se zaby~al!
dalšími právními vývody dovolatelovyml. JIZ pn rozboru dovolac~ho
dilvodu právní mylnosti bylo vyložen,o, ,že n~má vý~naI~IU, zda shb ~a
lov·aného ze dne 21. září 1931 byl ucmen pred zahaJemm roz~odoveho
řížení či až za tohoto řízení, pročež nezáleží na"tom, zd;, sp,s~m ,o~po~
ruje předpoklad napadenéh~ roz,~udk,u (§ 503 CIS. 3 c. r. s.), ze receny
slib se stal až za rozvodoveho nzelll.

.n'
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Masarykova universita v Brně nemá samostatné p~ávnické OSObn?stl.
Finančni prokuratura jest oprávněna k (dovolacl111~) re~ursu Jm~
nem čsl. státu, k jehož úřadům patři i Masarykov~ l111lv~rstt~ v Brne;
. Neni třeba, by u soudu byla podržena ~ .usc~ov~a cel~.knih~,. v. niz
na několika listech je napsáno posledm ponzem; stact, ulozl-lI se
u soudu právě jen listy, jež obsahuji posle~i pořizeni..
• ,
Nepotřebnje-li soud obsahu knihy (pamatníku) k vykladu posleum
vůle zůstavitelovy, má povinnost ji vrá~iti předk~a~ateli, aniž .by 'potř~.
boval řešiti otázku, zda. předkladateli knIha skutecne do vlastnlct"V1 patři,
čili nic.
Neni věci soudů řešiti otázku, zda má obsah knihy význan! památkový nebo paleografický.
(Rozh. ze dne 3. února 1934, R II 489/33.)

Zustavitelův památník, jenž, byl v moci Kamily S-ově, obsahoval
i dovětek s odkazem ve prospech KamIly S-ové. Památl11k byl soudu
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predložen, odkazovnice se dohodla s dědičkou (vdovou po zůstaviteli)
i s fiduciářkou (filosofickou fakultou Masarykovy university v Brně)
o svých nárocích z pozůstalosti. Návrh odkazovnice, by jí byl památník
vrácen, poukázal p o z Ů s t a los tni s o u d na pořad práva. R ek u r sní s o u d vyhověl návrhu odkazovnice na vydání památníku
s tím, by dřive přislušné stránky památníku o dovětku byly za přítom
nosti Kamily S-ové, pokud se týče jejího právního zástupce odborně
z památníku na její náklad vyňaty a podle předpisu uloženy. D ů vod y:
Jde o dvě otázky, jednak zda Kamila S-ová jest vlastnicí památníku,
jednak zda vzhledem na § 68 nesp. pat. musí býti celý památník u soudu
uložen. Odvoláváni se prvého, soudu na § 2 ,čís. 7 nesp. říz. jest nesprávné, poněvadž zákonné ustanovení to bylo zrušeno § 53 zákona
čís. 100 z r. 1931 sb. z. a n. Jest proto třeba použíti k řešení postupu
O sporné otázce vlastnictví k památníku ustanovení § 25 odst. (2) zákona čís. 100 z r. 1931 sb. z. a n., podle kterého může soud odkázati
zjištění sporné skutečnosti na pořad práva. V dalším dovodil rekursní
soud, že vlastnicí památníku jest Kamila S-ová a že není třeba odkázati řešení této otázky na pořad práva, a uvedl dále v důvodech: Jde
dále o výklad § 68 nesp. pat., ustanovujícího, že prvopisy listin zříze
ných o posledním pořízeni, mají býti přísně uschovány ve spisovně
způsobem předepsaným § 285 j. ř. Rekursní soud jest toho názoru, že
předpis ten jest kategorický, byť neustanovoval, že se tak stáli musí.
Vyplývá to hlavně i z obsahu § 285 j. ř. To jest ostatně vedlejší, ana
Kamila S-ová sama souhlasila s tím, aby vlastní dovětek byl u soudu
vyjmutím z památníku uschován. Je však třeba, by proto byl uschován
li soudu celý památník? 'Účelem ustanovení § 68 nesp. pat. jest jen, by
celé originelní znění testamentu zůstalo v prvopisu u soudu uschováno.
Je-li to možné tím způsobem, že se z památníku vyjmou jednotlivé listy,
není to v rozporu s ustanovením § 68 nesp. pat. Dejme tomu, že by
poslední pořízení bylo napsáno na dřevěnou skříň. Tím peece nemůže
býti myšleno, že celá skřiň musí zůstat u soudu uschována. Stačilo by,
kdyby jen část skříně, obsahující testament, byla vyjmuta a uschována
u soudu. Všechny ostatní okolnosti a domněnky, co chce Kamila S-ová
učiniti s památníkem, zda ho chce prodat, co památník obsahuje, jest
při řešení této otázky nerozhodné a nemůže přicházeti v úvahu. Vždyť
Kamila S-ová může míti u sebe i dopisy zemřelého stejného obsahu,
jako památník, které též mohou obsahovati choulostivé věci soukromého
rázu, a nemůže býti přece pochyby o tom, že pozůstalostní soud nemůže jí zabraňovati ve volném nakládání s dopisy. Nebylo ani třeba
zjišťovati znalcem, zda vyříznutí stránek obsahujících dovětek z památalku jest možné, poněvadž o tom není třeba znaleckého posudku a může
to posouditi soud sám, tím více, ana s tím majitelka památníku souhlasí.
Ovšem k vyjmutí jest třeba odborníka, by památník ani dovětek nebyl
~oškozen, vždyť to žádá Kamila S-ová sama, ovšem útraty s tím spojené
musí hraditi Kamila S-ová ze svého, poněvadž jest to v jejím zájmu
(§ II odst. (1) nesp. zák.).
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu
ního), pokud se týče Masarykovy university v Brně.

čsl.

eráru (škol-

Důvody:

Moravsk-o-slezská finanční prokuratura napadá usnes;ni rekursního
'me'nem Masarykovy university v Brně. V tom smeru jest uvesh,
du j
soU
I mm
' ura
"d em, po d'"
, Masarykova
universita v Brne" jest '
sko
nze~y m. ml~~sterstvLl školství a národní osvěty, není vŠ,a~ samostatnor; .~ravmckou
, obou není ani korporad ani nadací, nebot jl nebyla propujcena o.so?os t '. . 'ako se stalo Karlově universitě v Praze zlatou bullou Clsare
noS pravm j
.
I"
"'" I
t
Karla IV. Nemůže býti tedy podmětem práva zavaz {~, nemuze za ov,~ 1
. ~ lována by'ti nemůže samostatně před soudem jednal! (rozh. C1S.
anr z a ,
f'
"
k t
soud
.3253 a 8431 sb. n. s.), což bylo i uzná:no .man,c111 pro. ur~ urou v
. smíru ze dne 14. října 1931, uzavrenem pred krajskym soude~ Cl~ .
nr~. 1 V Brně tím že uzavření smíru bylo učiněno záVIslým na schvalem
~i~:~terstvem šk~lstvi a národní osvěty j~néne:n Masa~yk?vy un;versity v Brně. Ministerstvo školství a národm osvety jedna vs~k jmenem
Československého státu a stát zastupuje před soudy fmančm prokr:ratura jako jeho zmocněnec zřízený zákonem. Pokud. tedy mora~sKo
'Iezská finanční prokuratura v Brně podala dovolacl. rekurs jr:r enem
~ I t' tu k jehož úřadům patří i Masarykova umverslta v Brne, jest
~~;á~naěn~ k podání dovolacího rekursu a lze jen za tohoto předpokladu
věcně vyříditi stížnost.
Nejvyšší soud nepokládá však dovolací rekurs z~ o~rávněný, a to
z důvodů uvedených již v rekursním Llsnese111, k nemu,:. se vzhledem
k obsahu dovolacího rekursu dokládá: Podle § 68 nesl" nz., maj.l prvopisy listin o posledních pořízeních býti uloženy v.,e splso~m: zpu~obe~
ředepsaným v jednacím řádě, podle § 285 jed!1' r. bezpe~ne plOt~ o;rn;
~ uzavřené skříni. Z tohoto zákonného předpISU nelze vsak, j~kz cm:
stěžovatelka, dovoditi, že musí u soudu býti P?d!žena ~,us~h0v..ana <;;Ia
kniha, v níž na několika listech jest napsána .~aveť; sta.cl Z~j.lste, UIOZ1-1~
se u soudu právě jen listy, kteréž obsahUJI posled111 pon.zem, ~ebo!
jen tyto listy lze považovati za listinu sepsanou o posledmm po.nzem.
Byl-Ii tedy zůstavitelův dovětek napsán jen na dvou hstech pamatmku,
stačí, uloží-li se do soudní schránk~ J~n tyto dv~ hstL a 111~ v:ce,
pokud ovšem bez porušení obsahu zave~l se"tak ~t~tl ml~:e, vcoz vsa~
jest nepochybné. Tomu jest tak v souzenem pnpade 11m spIse, ze ostatn~
obsah památníku jest obsahu soukromé~o, i~timníh?, jehož. z~alost nynr
po smíru ze dne 14. října 1931 není potn:bna prDvyklad zavel!. K t~111U
přistupuje ještě okolnost, že David S. pre?kla?aje s?udu dn~ .25. l.l!na
1928 památník, označil jej jako vlastmctvl sve manzelky a zad~~ jeho
vrácení po vyříznutí listů obsahujících závěť. Nutno tedy rozl1soval!
obsah památníku, obsahující závěť, Jenž. byl, so~du. ode~zdan, ab~
u soudu byl podržen, a ostatní jeho obsah, jehoz vracel11 Sl predkl~datel
\,'yhradil jako vlastnictví své manželky. Pokud tedy soud nepotrebUje
obsah památníku k výkladu poslední yůle ~ůstavilelo~y, po~ud ~edy
nejde o listy, na nichž je dovětek napsan, :n~SOUdpOV111110St jej l?,redkladateli opět navrátiti, aniž potř~buj; resl~l ,otazk,~' zd.a :nanzel~e
předklada,telově památník d~ vlast111ctvl"sk.utecne patn, člh 111c,po~e:
vadž řešení otázky vlastnictvl sem nepatn, JSouc nadhozeno nadbytecne
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Svědčí-li
pořízení,

ostatní obsah památníku o pohnutkách a vzniku posledního
mohl míti význam jen pro rozhodnutí sporu o jeho platnost.
Nyní, když spor ten byl vyřízen smírem, pozbyl obsah ten toho významu
a netřeba ho již pro soudní posouzení závěti. Není věcí soudu řešiti
otázky, zda má obsah ten význam památkový nebo paleografický, neboť
není účelem předpisů § 68 nesp. pat. a § 285 jedno ř., zachovávati listiny
pro jich význam památkový nebo paleogra!ický, činiti opatřeni o nich,
n odnímati je jejich majítelům z těchto důvodů. Poukaz stěžovatelky
na předpis § 285 jedno L, jednající i o jiných důležitých listinách, nevztahuje se na listiny rázu intimního, jakou jest předložený památník,
nýbrž na listiny, jež mají význam pro majetková práva stran, jako
svatební smlouvy, dědické smlouvy, listiny darovací atd., čemuž při
. památníku není. Neposoudil tedy rekursní soud věc mylně po právní
stránce. Pokud stěžovatelka uplatňuje i důvody vhodnosti, jest jí odpověděti, že tam, kde důvody vhodnosti jsou v rozporu s právem majetkovým, s právem vlastnickým, musí mu ustoupiti. Majitelka památníku
mohla zajisté právem sama vyříznouti z památníku listy obsahující závěť
a jen tyto soudu předložití a tu by otázka vydání ostatního obsahu
památníku así ani nebyla přišla na přetřes. Předložila-Ii však z vlastní
vůle celý památník, aby tak předešla možným výtkám formálním, a vyhradila-Ii si současně navrácení ostatního obsahu památníku mirno Jisty
obsahující závěť, nemůže jí toto poctivé jednání býti na újmu, nemůže
míti v zápětí ztrátu práva na vrácení ostatního obsáhu památníku, který
není závětí a který byl zůstavitelem věnován jen jí a jenž se takto stal
jejím majetkem.
čís.
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úprava pachtovného (vládní nařízeni ze dne 29. července 1933, čís.
164 sb. z. a n.).
Spoluúčastní-Ii se služka, mající také jiný obor působnosti (v domácnosti, v obchodních místnostech) při polních pracich se zaměstna
vatelem (pachtýřem) a se členy jeho rodiny jen na výpomoc, neni vy.
loučen nárok pachtýřův podle § 1 vL nař.
(Rozh. ze dne 3. února 1934, "R II 574/33.)
žádost pachtýřů o úpravu pachtovného o b a niž š í s o u d y zamítly, rek u r sní s o u d z těchto d ů vod ů: Podle § 1 vládního na!izení čís. 164/33 jest oprávněn pachtýř zemědělských pozemků, který
spachtovaný pozemek sám nebo se svou rodinou obdělává, žádati
úpravu pachtovného sjednaného před 1. říjnem 1932. V tomto případě
tomu však tak není, neboť pachtýř neobdělává spachtované pozemky
sám se svou rodinou, neboť má také služebnou k tomu účelu, které platí
120 Kč měsíčně.
Ne i vy š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudů a vrátil věc
soudu prvé stolíce, by znovu jednal a rozhodl.

Důvody:

Rozhodnutí rekursního soudu je nezákonné, pokud tvrdí, že pachtýři
nárok na úpravu pachtovného podle § 1 vl. nař. čís. 164/33,
prý sám se svou rodinou neobdělává spachtované pozemky,
nýbrž má také služku k tomu účelu. Z přípisu obecní rady v O. neplyne,
žé manželé Ř-ovi, nevěnujíce se sami se svou rodinou obdělávání polí,
mají služku výhradně k tomuto účelu. Jen, kdyby tomu tak bylo, neměli
by navrhovatelé nárok na úpravu pachtovného. Jestliže však služka
mající také jiný obor působnosti (v domácnosti, v obchodních místnostech), při polních pracích se zaměstnavatelem a členy jeho rodiny
se jen na výpomoc spoluúčastnila, není vyloučen nárok podle § I cit.
vl. nař. Všecky tyto okolnosti bude nutno náležitě zjistiti a pak pachtovné pro obě eventuality (placené v pšenici či žitu) upraviti, dojde-li
soud k názoru, že nárok na úpravu pachtovného je oprávněn.

nepřísluší
poněvadž

čís.
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Děje-li se provoz hostinské živnosti na účet žalované mauželky, nikoliv na účet jejího manžela, není vyloučeno použiti § 3 vyživ. zák.,
i když maužel žalované jest vedle ni v živnosti činným a něco sipřivy
dělává dohazovánúo dobytka. činnost manžela v živnosti žalované manželky byla by výdělečnou jen, kdyby ji konal v úmyslu výdělečném.
Dovoluje-li manželka ma11Želu živiti se z jejich zásob, umožňuje mu
nehleděti si výdělečné činnosti.
Hostinská koncese o sobě, i když ji její majitel neprovozuje sám,
jest »jměním«.
Skutečné provedeni bezvýsledné exekuce se nevyžaduje k nároku
podle § 3 vyživ. zák.
(Rozh. ze dne 3. února 1934, Rv II 531/32.)

Manžel žalované byl uznán právoplatně povinným platiti nez!. žalobkyni výživné. Ježto výživné neplatil, domáhala se nezl. žalobkyně
placeni výživného na žalované, tvrdk, že žalovaná, ač k tomu neni po lle
zákona povinna, vyživuje svého manžela, čímž mu umožňuje, že si nehledí výdělečné činnosti, aby mohl, dostáti své vyživovací povinnosti.
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby, o d v oI a c í s o u d žalobu zamítl.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc
prvému soudu, by dále jednal a znovu rozhodl.
Důvody:

Odvolací soud vzal za podklad svého rozhodnutí zjištění, že manžel
žalované jest majítelem hostinské koncese, kterou financuje žalovaná,
že její manžel žije 's ní ve společné domácnosti, jest v provozu hostinské
živnosti činným vedle žalované, stravuje se podle hladu a chutí ze zásob,
které jsou v živnosti a domácnosti, nejí se žalovanou a svou rodinou
Civilní rozhodnutí XVI.
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u jednoho stolu, nýbrž bere si jídla sám a přivydělává si dohazováním
dobytka. Z tohoto skutkového podkladu odvolací soud dovozuje, že žalovaná není živitelkou svého manžela, že výnos koncese hostinské náleži jejímu manželu, že žalovaná má jen nárok, by své peníze dostala
případně s přiměřeným ziskem zpět, že svým financováním umožňuje
svému manželu, aby hostinskou koncesi dále provozoval, že manžel žalované, jsa činný vedle ní v živnosti a přivydělávaje si i jinak, není výdělečné nečinný. Těmto vývodům nelze plně přisvědčiti. Rozeznávati
jest mezi koncesi hostinskou a hostinskou živností. Hostinskou živnost
lze podle zákona provozovati. jen na základě hostinské koncese, ať
vlastní nebo cizí (pachtýř), to však nevylučuje, by živnost nebyla skutečně provozována proti předpisu živnostenského řádu. Pro otázku,
komu náleží výnos hostinské živnosti, jest jen rozhodné, na či účet hostinská živnost s k ut e č n ě jest provozována, koho stíhají právní závazky a kdo jest oprávněným z právnich nároků, jež při provozu živnosti vznikají, komu připadá ať ke prospěchu nebo k neprospěchu hospodářský výsledek provozování. Soud prvé stolice zjistil, že živnost
jest provozována na účet žalované, a toto zjištění odvoláním ani nebylo
napadeno, a jest tedy vycházeti ze zjištění procesního soudu. Právní
vývody, jež činí odvolací soud z toho, že koncese zní na manžela žalované, zjištění to nemohou vyvrátiti. Děje-li se provoz živnosti na účet
žalované a nikoli na účet jejího manžela, není použití § 3 zákona na
souzený spor vyloučeno, i když manžel žalované jest vedle ní v živnosti
činným a něco si při vydělává dohazováním dobytka.· Podle § 1 cit. zákona vyžaduje. se taková výdělečná činnost úměrná možnosti a schopnostem osoby povinné, by z jejího výtěžku mohla dostáti svému závazku.
činnost manžela žalované při provozu hostinské živnosti provozované
na účet žalované byla by výdělečnou jen, kdyby ji konal v úmyslu výdělečném, kdyby šlo tedy o činnost námezdní; v tom směru žalovaná
nic netvrdila. Pouhé přivyděláváni dohazovánim dobytka nestačí k výdělečné činnosti pro svůj omezený rozsah, jakým jest již pojmově každé
přivydělávání. Zjištěný způ-sob stravování manžela žalované naplňuje
pojem poskytování výživy, opatřuje-li manželka stravu ze svého. Jest
nerozhodno, že snad manžel nejí s rodinou u společného stolu a že si
béře jídlo sám o své újmě; rozhodným jest, zdali žalovaná mlčky dovoluje a manželi svému nebrání, aby z jejích zásob se nestravoval. Manželka nemá zákonnou povinnost svého manžela živiti; povinnost tu z ustanovení § 92 obč. zák. nelze dovoditi (č. 2635, 2898 sb. n. s.). Dovoluje-li mu živiti se z jejích zásob, umožňuje mu nehleděti si výdělečné
činnosti. Otázkou, zdali žalovaná o vyživovacím závazku svého manžela
prati žalobkyni věděla nebo věděti musila, není třeba se zabývati, poněvadž podle ustanovení druhého odstavce § 3 bylo na žalované, by
namítala a dokázala, že o něm nevěděla ani věděti nemusila, žalovaná se však v tom směru nebránila. žalobkyni nestihá v tomto směru
břemeno důkazní. Podotknouti však jest, že závazek podle § 3 zákona
zahrnuje vyživovací dávky, příslušející osobě k výživě oprávněné jen
za dobu, po kterou třetí osoba osobu k výživě povinnou podporovala,
nikoli však za dobu před 26. únorem 1931, kdy zákon vstoupil v plat-

nost, an nepůsobi zpět. Než podmínkou závazku podle § 3 zákona ze
dne 16. prosince.:930 č. 4 sb.~. a n. z ,:.1931 test mezi jiným i okolnost,
aby SI osoba vyzlvou povmna nehledela vydelečné činnosti uložené jí
v § 1 zákona. Podle tohoto paragrafu má povinnost k výdělečné činnosti
ten, kdo nemá jmění nebo stálých příjmů, aby z nich mohl úplně nahrad~ti potřebný n~klad ~a výživu oprávněn.é osoby. Jměním jest souhrn
vsecll m~jet~ovych prav osob~. Hostmska koncese o sobě, i když její.
ma]ltel saJ? zlvnost !"epro~ozuje: má _majetkovou hodnotu a jest majetkovym ~ravem ~ muz·e by tl I predmetem exekuce; jest tedy i jměním.
Ma~žel zal ovane byl by tedy povinen k výdělečné činnosti podle CÍtovaneho § 1 jen, kdyby hostmská koncese manžela žalované O sobě nebyla dostatečnou, by z ní při zákonném jejím využití a případné exek~cI ~ohlo. býy uhraženo výživné strany žalující.. K tomu soudy měly
i~rlhledno~t!; .ze ,se tako.nestalo ,a s?ucly v tomto směru neučinily potrebne z]lstem, zustalo rlzetll neuplnym a třeba je v tom směru doplniti.
Sk~tečné proved~ní b~zv7sl~dné exekuce k nároku podle § 3 zákona
vyzlvovaClho nem' potrebl, zakon o tom nemá výslovného ustanovení a
bylo by neúčelným a odporovalo by zásadám procesní hospodárnosti
vésti exekuce, jichž bezvýslednost jest předem jistá.
čís.
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K závaznosti projevu strany o podrobení se žalobnímu nároku uči
něné}to při r~ku za pr?jednávání spor~, se nevyžaduje, by byl přijat
odpurcem, anI by odpurce navrbl vydání rozsudku pro uznáni. Odvoláni takovéhoto platně učiněného projevu jest vyloučeno.
(Rozh. ze dne 8. února 1934, Rv I 893/32.)
Mezitímnim rozsudkem bylo pravoplatně uznáno že žalobní nárok
na náhradu škody jest protí všem třem žalovaným c~ do důvodu z polOVice po právu. Při napotomním ústním jednání uznali žalovaní žalobou uplatňovaný ná~ok na náhradu škody tO.OOO Kč a prohlásili, že
JSou, o~hottll zaplatiti 5.090 Kč jako na ně připadající polovinu zažalo,·ane. č~stky; P r 0_ ce s n I s o udp r ,v é s t o I i c e uznal žalované povmnyml zap.alltl zalobCl rukou spolecnou a nerozdílnou 5.000 Kč. O dvol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalovaných a uvedl v otázce, o niž tu jde, v
důvodech:

_. Myl?ý jest náz,or dovolatel_ů, ~e prohlášení jejich právního zástupce
~n roku dne 14. brezna 1930, ze zalobou uplatňovaný nárok na náhradu
skody uzn~vá ve v~ši 1~.OOO Kč a jest ochoten zaplatiti 5.000 Kč jako
polovl.nu pnpadajfcI na zalované, bylo pouhou nabídkou, která by mu~ll~ by tl bud'. výslovně ?ebo mlčky přij~ta odpů_r~em, aby byla účinnou,
a ze z takoveho uznall1, nebylo-ll odpurcem pnjato, nelze nic vyvozo10'
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vati, protože prý civilní řád soudní nezná jednostrannou vázanost na
prohlášení, z něhož by měla jedna stra~a jen újmu a ~ruhá"stra~a v~e
chny výhody. Naproti tomu Jest uvestI, ze v souzenem pnpade neslo
o nabídku ke smlouvě, nýbrž i disposiční projev žalované strany před
soudem při projednávání sporu týkající Se oprávněnosti žalobního nároku, kterýmžto projevem se žalovaní vzdali odporu proti uznané části
vymáhaného nároku. šlo tudíž o částečné podrobení se žalobmmu naroku. K závaznosti projevu strany o podrobení se žalobnímu nároku,
učiněnému při roku za projednávání sporu, se nevyžaduje, by byl odpurcem přijat, ani by odpurce navrhl vydání rozsudku pro uznání, •.a
odvolání takovéhoto platně učiněného proj evu jest již vyloučeno. Vynzení tohoto disposičního projevu soudem bylo v tomto případě správně
zustaveno konečnému úplnému rozsudku, ježto se projev týkal jen částí
žalobního nároku a žalobce nenavrhl, aby byl vydán částečný rozsudek
pro uznání.
Čís.
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Obchodní pomocníci (zákon ze dne 16. ledna 1910, čís. 16 ř. zák.).
Zákonem neni vyloučena dohoda str,an, že dosavadní remunerace
nebude na příště \yplácena.
(Rozh. ze dne 8. února 1934, Rv I 91/34. 1
žalobkyně byla zaměstnána jako úřednice u žalované spo!ečno!ti a
byla jí vyplácena počínajíc podzimním veletrhem 1921 pravldelne re~
munerace po každém veletrhu až do jarnLho veletrhu 1930. Za podzlmm
veletrh 1930, za jarní a podzimní veletrhy 1931 a za jarní veletrh 1932
nebyla žalobkyní remunerace vyplacena, Proti žalobě o zaplaceni těchto
remunerací namítla žalovaná, že žalobkyně prohlášením ze dne 18. 11stopadu 1931 výslovně svolila k tomu, by za pod!i~1i1í v~letrh : 93? a
za oba veletrhy 1931 nebyla jí vyplacena poveletrzm odmena, Jez dnve
představovala částečně ~obrovolnou odměnu, č~stečně. náhradu .za
práci přes čas, a souhlasIla s tím, aby dosavadnl JeJl narok na pracl
přes čas byl splacen a uhrazen tím, že počínajíc jarním veletrhem ~u~
dou jí, pokud bude ve službách žalované, opětně vyplac~ny p;,vel;trznl
odměny jimiž však budou kryty i veškeré naroky za pracl pres cas, a
že žalobkyně vzala na vědomí, že výši těchto odměn ur~í správní rada:
a rozhodnutí jejímu se výslovně podrobila. Pro ce snl s o udp rve
s t o I i c e uznal podle žaloby, o d vol a c í s o u d žalobu zamítl. D ů
vod y: Jestliže žalobkyně svolila k tomu, by odměna ~yla stanov;na
správní radou dle finančního výsledku veletrhu, nemohla Jí pko zamestnankyni nebýti neznámá finanční Useň žalované strany a !"USela pro!o
Dočítati s tím, že příště nedostane se jí snad odměny vabec. Paklrze
však přes to prohlásila, že se podrobuje rozhodnutí správní rady vždy
plně a bez námitek, učinila tak dobrovolně, vážně, určitě a s:?zu?,itelně
(§ 869 obč. zák.) a jest remuneraCl ve smyslu tohoto prohlasenl považovati jen za dobrovolnou odměnu, na niž žalobkyně nemá nárok.

]\i

ejvy

Š

ší soud

nevyhověl

dovolání.

Důvody:

Pokud se týče periodické remunerace, dovozuje dovolatelka, že na
měla právní nárok hned od počátku služebního poměru jako na součást svého služebního platu. Ale v tomto sporu nejde o to, zdali žalobkyně měla nárok na remuneraci v dřívější době hned od počátku svého
služebního poměru, nýbrž jde jen o to, zdali podpisem prohlášení ze
dne 18. listopadu 1931 svolila k tomu, by nárok na remuneraci za čtyři
.1i

veletrhy - t. j. za podzimní veletrh roku 1930, za jarní a podzimní veletrhy v roce 1931 a za jarní veletrh v roce 1932 - byl smluvně n o v ě
up r a ven zpusobem naznačeným v tomto prohlášeni. Toto prohlá..
"ení bylo pro žalobkyni závazné a jde ještě jen o jeho výklad. Po té
stránce schvaluje dovolací soud právní úsudek odvolacího soudu, že
žalobkyně, projevivši dobrovolným podpisem onoho prohlášení svůj
souhlas k tomu, by jak dosavadní veletržní odměny, pokud nebyly vyplaceny, tak i příští bkové odměny byly určeny správní radou žalované
firmy podle jejího volného rozhodnutí, jemuž se žalobkyně vždy plně
a bez námitek podrobuje, projevila takto jasně svou vuli, že veletržní
Ddměny, o něž tu jde, mají býti považovány z a dob r o vol n o u
úd měn u, na kterou žalobkyně nemá právní nárok. K tomu jest uvésti,
že ustanovení § 16 zák. ze dne 16. ledna 1910 čís. 20 ř. zák. o periodické
remuneraci stanoví jen vykládací pravidlo pro případ, že zaměstnancí
již přísluší nárok na poskytnutí remunerace, a že zákon sám na ně nárok neposkytuje. (Rozh. čís. 10.661 sb. n. s,l Není tedy zákonem vyloučeno smluvní ujednání stran, že dosavadní remunerace nebude vyplácena.
čís.

13260.

Určovací žaloba (§ 228 c. ř. $.).
Určovací žaloba jest přípustná nejen, je-li sporný celý právní poměr mezi stranami určitou smlouvou založený, nýbrž i, je-Ii sporný rozsah právního poměru. Je-Ii spornou výše kupní ceny, jest sporným i
právni poměr opřený o kupní smlouvu.

Kupitel má p r á v n i zájem na brzkém určeni kupní ceny skladu,
jejž koupil k dalšimu zcizeni.
(Rozh. ze dne 8. února 1934, R II 8/34.)
Žalobce domáhal se na žalovaném, by bylo zjištěno, že žalovanému
přísluš!' z kupní smlouvy ze dne 7. března 1931 jen kupní cena 418.174
Kč, včetně vypočtené ceny 89.000 Kč, za obchodní zařízení od žalovaného a jeho manželky Marie S-ové žalobci prodané, kteroužto kupní
cenu má žalobce podle platebních podmínek pod bodem IV. smlouvy
ze dne 7. března 1931 zjištěných zaplatiti a podle bodu V. této smlouvy
zúrokovati. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. O d-
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vol a c í s o II d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu,
by ji, vyčkaje pravomoci, znovu projednal a rozhodl. D ů vod y: Názor prvého soudu, že se odvolatel domáhal žalobou určeni skutečností
a nikoliv zjištění právního poměru nebo práva,. jest mylný. Odvolatel
domáhá se zjištění, že kupní cena za koupený sklad zboží nečiní při
správném výkladu trhové smlouvy ze dne 7. března 1931 tolik, kolik
zjistil žalovaný, nýbrž jen 416.199 Kč. Trhová cena jest pocistatnou
částí smlouvy trhové, právního poměru založeného smlouvou, a jest
tedy, je-li spornou výše ceny trhové, sporný i právní poměr o smlouvu
tu opřený. Lze proto právem říci, že jde o určení právního poměru, vyplývajícího ze smlouvy trhové, že jde o určení práva odvolatelova z poměru toho co do výše kupní ceny (rozh. čís. 10.942 sb. n. s.). Je tu
sporno, zda právní poměr založený smlouvou trhovou se vztahuje na
určité skupiny zboží, jako zboží, ohledně něhož žalovaný nemohl se vykázati fakturami, zboží, staré a neprodejné a zboží určené pro hostinské,
zda při správném výkladu smlouvy přísluší žalovanému nárok na náhradu za zlámaniny, za clo zbytečně vynaložené a nárok na daň z obratu. Odvolatel tvrdil, že žalovanému tyto nároky nepříslušej i a že následkem toho snižuje se kupní cena na 416.199 Kč. Odvolatel byl by mohl
zajisté žalobní žádost formulovati tak, že žalovanému nepřísluší z kupní
smlouvy ze dne 7. března 1931 nároky shora uvedené (záporná žaloba
určovací). Než na úpravě žalobní žádosti nezáleží; téhož výsledku mohlo
býti dosaženo žalobou v té formě, kterou zvolil odvolatel. Žaloba urČo
vací je přípustna nejen, když sporný je celý právní poměr mezi stranami
určitou smlouvou založený, když se tedy tvrdí nebo popirá jsoucnost
určitého právního poměru, nýbrž i tehdy, když sporný je rozsah právního poměru; i v takových případech jde vpravdě o zjištění právního
poměru, nikoli jen o zjištění určitých skutečností. V souzeném případě
se nedomáhal odvolatel zjištění skutečnosti, nýbrž zjištění, že určité nároky žalovaného z právního poměru mezi stmnami vyvozované nejsoll
po právu bud' vůbec neb alespoň ne v tom rozsahu, jak se toho domáhal žalovaný. Ovšem každý nárok se zakládá na určitých skutečnostech,
ale zjištění, že žalovanému nepřísluši nárok na určité plnění, COž má
v zápětí snížení jím požadované kupní ceny, není zjištěním skutečností,
nýbrž zjištěním právního poměru, jakž požaduje ustanoveni § 228 c. ř. s.
Podle mínění odvolacího soudu byl tedy tento předpoklad § 228 c. ř. s.
splněn. Nelze však ani souhlasiti s názorem prvého soudu, že nebyl
splněn ani další předpoklad, by odvolatel prokázal právní zájem na bezodkladném zjištění. Prvý soud míní, že by odvolatel dle svého vlastního
tvrzení mohl míti snad zájem hospodářský na soudním určení kupní
ceny, nikoliv však zájem právní. Jisto jest, že bylo povinností odvolatelovou, by tvrdil a prokázal právní zájem na požadovaném zjištění, zájem, jímž dotčeny jsou jeho právní poměry. Stačí tu hospodářský zájem
žalobcův, by zvěděl, na čem v příčině určitého právního poměru je, by
podle toho své jednání zařidil. Odvolatel nesporně koupil sklad za úče
lem dalšího zcizení, má tudíž přirozený zájem na tom, by mohl kalkulovati prodejní cenu, a k tomu je zapotřebí přesné znalosti nákupní ceny.
Aby to zvěděl, musel by odvolatel vyčkati, až nastane splatnost kupní

ceny, pokud převyšuje jím uznanou část kupní ceny, musel by. vyčk.ati
vyřešení toho ve sporu, který by snad po nastalé splatnosh zahajll
proti němu žalovaný. Po celou tuto dlouhou dobu trvala by nejlstota
o výši nákupní ceny, čímž by odvolatelí byla odňata možnost kalk~lace
a podle toho dalšího prodeje zboží ? při;ně~eným zl:k:,m. Tento za]em
je tedy právní, poněvadž se dotyka pra~n~ch .~omeru odvo!a\el?v~ch
a je proto jedíným prostředkem k odstraneOl n:jlstot~ ohledn.e pravmch
poměrů těch žaloba určovací. Byly !edy splneny veskere predpoklady
žaloby určovací ve smyslu § 228 c. r. s.
.
..
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu, poukazav ke spravnym duvodÍlm napadeného usnesení.
o

čís.

13261.

Vady, které nemohly býti vytýkány odvo!á~ítt1z jsouce 1!.~..új~U jen
odvolatelovu odpůrci, jsou nicméně s odvo.la~lml. duv~dy v pncmne souvislosti a tvoří spolu s nimi sporné body! jez vY,zadujl rozboru a ~os~u
zení za účelem rozhodnutí odvolaci stoltce o navrhu odvolatelove. Prezkoumávací činnost odvolací stolice musí se vztahovati ke všem sporným bodům, jež jsou dúležité pro rozh?dnuti.
,.
.
Zamítl-li soud prvé stolice žalobu jen vzhledem k vzajemne. pohledávce žalovaného namítané započtením, ve výroku roz~udku vsak z~
lobu prostě zamítl ač mělo býti do výroku rozsudJ.u pOjato rozhodnuti
i o pohledávce přisouzené žalobci, ~ o v~ájemné a k započteni 1:lplatněné pohledávce a pak teprve se melo býti vysloveno o osudu zalobniho nároku jako důsledku tohoto rozhodnuti, - ~yl o~volacl, soud
oprávněn zabývati se námitkou žalovaného proti zalobmmu naroku,
trebaže odvoláni bylo podáno jen žalobcem.
(Rozh. ze dne 8. února 1934, Rv II 402/32.)

Žalobkyně domáhala se na žalov~ném z~pl~cení 42.310 Kč s 10%,
úroky ode dne 10. července 1929 z duvodu, ze zal~vany Ja~o obchod Ol
zástupce žalující firmy prodal jejím jménem Janu C-O':l ~lahčku a po~
dle zastupitelské smlouvy převzal ručení za ~aplacem uctu; Žalovany
namital jednak, že kupní smlouvu s Jane~ c-em ~ezprostredko~al a
tedy za zaplacení účtu neručí, pak že trhova cena s C-em ulednana nečiní 42.310 Kč, nýbrž jen 30.000 Kč, a uplatňoval dále vzájemné pohledávky k započtení, a to 8.000 Kč za provisi mu z t~rz~~ého zpr?střed
kování obchodu příslušející a pohledávku ve stejne VySl se zazalovaným nárokem z důvodu náhrady ško?y opřenou o to, ~e žalu;jicí fi;ma,
ač mlátičku Janu č-ovi prodala s vyhrad?u vlastm~keho pr~va ~z. do
úplného zaplacení trhové ceny, tohoto prava nepouzlla, kdy z mlahcka
byla exekučně zabavena. Tuto námitkt; uplatnil. žalovaný•. púvo.dn~ ve
formě obrany k vyvrácení žalobOlho naroku, avsak pozdeJ! odel, Jl ve
formu kompensační námitky. O b a niž š í s o li d Y žalobu zamltly.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc ?dv?lacímu soudu, by o ní dále jednal a ·znovu rozh0dl, a uvedl v o\azkach,
o něž tu jde, v
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důvodech:

První soud zamítl žalobu s odůvodněním, že žalobkyni sice zažalopohledávka aspoň ve výši 30.000 Kč přísluší, že však je vyčerpána
vzaJemnou pohledávkou žalovaným k započtenI namítanou v téže výši
která je z důvodu uplatňované náhrady škody po právu. Do tohoto roz~
~ud~u, podala. žalobkyně odvolání, v němž nenapadala zjištění o tom,
ze JI ,zalovany ručí za zaplacení účtu jako provisní zástupce, což výslovne zdůrazňovala, avšak brojila jednak proti nepřiznání požadovaných úroků, tednak proti započtení vzájemné pohledávky, kterouž nemá
za opodstatnenu am co do důvodu, ani co do výše. Činila odvolací návrh, aby rozsudek soudu první stolice byl zrušen po případě tak změněn
že se žalovaný odsuzuje podle žalobní prosby. Žalovaný zaujimal a od(í~
v?d~ov3'1 v odvolacím sdělení stanovisko již v řízení prvnI stolice zauJate, ze se nezaručIl za zaplacení účtu Jana Č-a. Odvolací soud pře
zkou,?av otázku ručení žalovaného zjistil odchylně od soudu první stohc~, ze trhovou smlouvu s Janem Č-em uzavřela žalobkyně sama, a dospel k závěru, že žalobní prosba již z tah o d ů vod u není opodstatněna; dodal však, že souhlasí i s důvodem zamítnutí, jehož použil první
soud, převzav v lomto směru jeho skutková zjištění a schváJiv jeho
právní závěry. Jde především o otázku, zda byl odvolací soud oprávněn, by onu část rozsudku podrobil přezkumu, v níž prvý soud zjístil
a vyřkl ručební povinnost žalovaného, a to s hlediska, jež odvolatelka
nenapadla ve svých důvodech odvolacích. Oovolatelka vytýká totiž odvolacímu soudu v uvedeném postupu vadnost řízení a nesprávné právní
posouzení. V tom směru však dovolání není oprávněné. Odvolací soud
byl k onomu postupu oprávněn, a to z těchto úvah: Prvý soud neupravil
rozsudečný výrok tak, jak káže ustanovení prvního odstavce § 404,
§ 411 a 417 druhý odstavec c. ř. s., ježto žalobu prostě zamítl, místo,
aby do výroku pojal rozhodnutí í o pohledávce žalobkyní přísouzené,
i o vzájemné a k započtení uplatněné pohledávce, a pak se teprve vyslovil o osudu žalobního nároku jako důsledku obou těchto rozhodnuti
(sb. n. s. čís. 4530, 3877, 3630, 2362). Touto nesprávnou úpravou 1"OZs.udečného výroku pozbyl žalovaný oprávnění k odvolání, které by mu
JInak bylo příslušelo, ježto předmětem odvolání může býti jen výrok
soudu, který jedině nabývá právní moci, nikoli důvody a jelikož jen
strana, jíž byla výrokem soudu způsobena právni újma, si může do
něho stěžovati (sb. n. s. čís. 9979). Nález rozsudku, jak procesním soudem byl upraven, zní veskrze ve prospěch žalovaného, ač vskutku
v hlavní věci, t. j. co do žalobní pohledávky vlastně podlehl a měl jen
úspěch hledíc k obraně započtení vzájemné pohledávky a pro tuto
úpravu nálezu bylO odvolání žalovaného vyloučeno, ježto podle této
úpravy jest na venek plně uspokojen. Je proto nezbytně třeba ochrany
strany, jež, nemohouc se z rozsudku sobě příznivého odvolati, přece
s důvody rozsudku není spokojena a má je z důvodů procesuáině-for
málních neb právnických za nesprávné, zejména dala-I.i tomu výraz
v odvolacím sdělení, jak se v tomto případě stalo. Odvolacímu soudu
nelze přezkoumávati odvolací důvody o sobě, nýbrž na podkladě ceva~.á

lého skutkového děje, jenž je základem sporu..Po~l~ ~ 462 pl c. ~. s.
řezkoumává odvolací soud nejen rozsudek, .nybr~ .~ nzem Jemu p.'edPh' ející Vady které odvoláním nemohly by tI vytykany, Jsouce n~. llJm~
c aZodvo'latélo~u odpůrci, jsou s odvolacimi důvody př:ce v pn~lllne
Jse;uvislosti a tvoří spolu s nimi sporné body v § 497 c. ; ~ s. druhy odstavec naznačené, jež vyžadují rozboru a posouzenI za. ucele~ rozhodnutí odvolací stolice o nároku odvol,a~elove. Pr?to m,~SI se pre.zkou,?avací činnost odvolaciho soudu, zvláste v takovy~h pnpadech, Ja~o lest
t to hledic k § 462 497 a 498 c. ř. s. vztahovalI ke vsem spornym bode!, 'jež jsou důležité pro rozhodnutí. V důsledku toho by mohl od,~~'e odvolatelův i v dovolání proti změňuj~cím.u (proň .n"přízn!vemu l
1- udku vyty' kati že se odvolací soud, vynzuJe odvolam odpurcovo,
r
oz
Sjeho
' útočnými a obrannymr
. ' p~ostre
'dk y (~IZ
' s b . n; s :
neobíral
všemi
'" 6370) Odvolací soud tedy nepochybil, zabyval-II se otazkou rucem
:I~~vanéh~ zvláště když tato otázka je základní pro rozřešení sporu:
;~otože, kdyby nebylo tohoto ručení, ~ebylo. by třeba a ,nebyl? b~. an~
důvodu se zabývati vzájemnou pohledavkou len k oblane protI zazalo
vanému nároku uplatňovanou.
čís.
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§ 163 o. s. p. vyžaduje, by hned po p r v ním marn~m pokusu .~o
ručeni bylo zanecháno p í sem, n é o~náme~í, že se ~orucovatel z~ uce=
lem

opětn~ho doručení ~ostavl v

P. r e s ~ e

o z n a cen é,

dob~: Ne

"

. '"

staČí ústni sdělení dorucovatele prttomnemu personálu, ze za ucelem
doručení přijde po druhé.

.

Doručení žalob není bez d a I š í h o mozné s plnym ucmkem take

k rukám obchodnich pomocníků.
(Rozh. ze dne 9. února 1934, R I 1251/33.)
K r a j s k Ý s o II dob cha dni v Praze. zamítl zmateč;,í ~tížnost
žalované košické firmy proti nálezu rozhodčlho soudu Prazske. bu.rsy
pro zboží a cenné papíry. O ů vod y: Ž~!ovaná s!rana ,nap~?a, nalez
rozhodčího soudu Pražské bursy pro zbozl. a cenne pap~y, ).'o;z byl?
uznáno právem, že jest žalovaná strana povlll!,a zaplatIlI zalupcl strane
. 4.374 Kč s přísl. do 24 hodin pod exekucí, z ~~vodu čl. XXllI Čl s: 4 uvoz;
zák. k c. ř. s., ježto žaloba podaná u rozhodclho soudu ,nebyla zal.o~ane
straně vůbec doručena, ježto majitel firmy byl v ?ob.e doruč.ovam na
obchodní cestě, pobyt jeho byl neznám. Pw dorucovam p:.atI ~tanovy
bursovní a ustanovení civilního. řádu soudmh,o a v t~mto. pnpade nebyl
zachován postup, jak jej nařizuje § 106 c. r. s., av~ak I kdyby mohlo
býti v případě tomto postupováno podle ustanovem O? s. po:., ne~yl
zachován předpis § 163 o. s. p. Soudu bylo se zabývalI tedy predevsI';1
otázkou, zda se mělo postupovati podle předpisů ob. s?ud. pořadku, CI
civil. řádu soudního. Podle § 97 odst. 3 burs. stanov ma vykonavatI ~o
žádaný okresni soud ctoručovánípodle předpisů zákonů o obéansk~m
řízení soudním, tedy, mělo-Ii se státi doručení na Slovensku tammm
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soudem bylo postupovati podle předpisů uher. civil. řádu soudniho. Nyní
zbývalo rozhodnouti, zda bylo při doručování postupováno podle § 163
o. s. p. Ze spisů rozhodčího soudu, hlavně z doručenky a výslechem
Jana N-a má soud zjištěno, že žaloba byla doručena náhradně podle
předpisů §§ 163, 157 a 158 a 166 uher. civ. ř. soudního. Podle § 163,
není-li možno doručiti žalobu do vlastních rukou žalované, má doručo
vatel zanechati v obchodní místností u osob tam jsoucích a uvedených
v § 157 uvědomění, že opětně přijde doručovati. Toto uvědomění, že
opětně přijde doručovatí, učinil podle své výpovědi doručovatel N. ústně
úředníku jsoucímu v kanceláří žalované strany. Uvědomil tudíž, jak vyfaduje § 163, osoby označené v § 157 o tom, že opětně přijde doručo
vati. Když pak při třetím pokusu opětně adresáta nezastihl, zanechal
dopis v obchodní místnosti dle § 166, když úředníci odepřeli potvrditi
příjem. Rovněž lhůta daná v oznámení, že opětně bude doručováno, byla
podle přesvědčení soudu přiměřená, ježto od prvého pokusu doručováni
do dne ponechání žaloby v obchodni místnosti uplynulo sedm dnů. R eK u r sní s o u d prohlásil nález rozhodčiho soudu Pražské bursy pro
zboží a cenné papíry zmatečným. D ů vod y: Rekursní soud souhlasí
sice s názorem soudu prvé stolice, že ve smyslu § 97 bursovnich stanov
mělo býti doručení žaloby předsevzato prostřednictvím okresnino soudu
v Košicích podle tam platných ustanovení uher. civ. řádu soud. z roku
1911, avšak dospěl ku přesvědčení, že doručení to se nestalo správně
a přesně podle zákona. Předpis § 163 uher. civ. s. ř. obsahuje, jakž
z jeho maďarského, německého a i slovenského textu s dostatek jasně
vyplývá, ustanovení úplně obdobná předpisu § 106 c. ř. s. a vyžaduje
tudíž, by v případě nepřítomnosti žalovaného bylo v bytě \v závodě)
zanecháno pokud se týče osobám v §§ 158, 159 a 160 uh. c. ř. s. uvedeným předáno oznámení, rozuměj písemné, že v blíže udané době bude
doručení opakováno. Tomu doručovací orgán v souzeném případě, jak
, ze svědecké výpovědi Jana N-a bezpečně vyplývá, nevyhověl, sděliv
jen ústně přítomnému personálu, že za účelem doručení přijde po druhé,
a tedy také aní určitou dobu nového doručení nestanovil. Doručení nestalo se tedy zákonným způsobem a je tu,díž dána zmatečnost podle
čl. XXIII čís. 4 uv. zák. k c. ř. s., takže rekursu bylo vyhověti.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu a to ze správných důvodů napadeného usnesení, k nimž vzhledem k vývodům dovolacího rekursu dodal ještě
to t o:
Že § 163 osp. vyžaduje, by hned po prvním marném pokusu doručení bylo zanecháno p í sem n é oznámení, že se doručovatel za účelem
opětného doručení dostaví v přesně označené době, vyplývá ze slov
»odovzdávajúc uvedomenie« a že »opatovne príde doručovať v čase

okolnostiam primerane ustanovenom« (druhý odstavec) a ze slov
»v čaSe v uvedomenie určenom« (třetí odstavec). Také názor dovolacího rekursu, že citace § 153 v prvém odstavci § 163 osp. znamená, že
i doručení žalob je bez dal š í h o možné s plným účinkem také k ru-

kám obchodních pomocníků, jest ~y::lný a odp.oruje ust~~ovení třetih~
odstavce § 163 osp., který doručenI temto osoban; dopoustI teprve" kdyz
doručovatel. po marném prvním pokusu doruč;m zan~chal .. v !,yte neb
obchodni místnosti oznámení, (odst~vec druhy), a, P;I opet~em doru. " , ase nezastihne žalovaného v case v uvedomem urcenem. Tento,
cemt zp doruču]'ícím orgánem nebyl zachován a právem seznal rekursm
posu
. b
'kl'd'
ateč
soud, že se doručení nestalo zákonn~m zP,uso em, ~o~ ~a a -: ~. zm
nost podle čl. XXlll čís. 4 uvozovaclho zakona k Clvllmmu laOu soud-

nlmU.

I
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potvrzením o správnosti protokolu o valné hromadě společensn:a
odle zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř: ~ák:l není d?t~rzen~ zpu~~bem vížícím rejstnkový soud i skutečnost radneho svolam valne hromady.
..
I"
ln' hromady
Nejsou-Ii při opovědi doklady, že bylo pn svo am va e
společenstva postupován,?, podle 's~~ov! ~ má-li r~jstří~ový ,soud v to~
směru pochybnosti nemuze mu byh braneno, by Sl, maje ovsem na zre
tcli § 17 zák. čís. 100/1931, nevyžádal potřebné doklady.
(Rozh. ze dne 9. února 1934, Rl 1322/33.)
Rej s tří k o v Ý s o u d vrátil opověď společenstva k doplnění, by
bylo vykázáno řádné a včasné svolání valné hromady. Rek u r s n ~
s o u d napadené usnesení potvrdIL D ů vod y: K platnostI usn,~sen!
o změně stanov je vykázati, že valna hroma.da ,byla podle sta~o~. radne
a včas svolána neboť soudu rejstříkovému naleZl podle § 18 nar. CIS. 71/
73 ř. zák. zko~mati legálnost provedených voleb.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

D

Ů

vod y:

Po právní stránce posoudil re,kursní so,:d věc ,v pods!atě. správn~.
Podle § 18 min. nař. ze dne 14. k':,e,tna 1873 CIS. 7: r. z~ St~CI SIce k pm·
kazu že se valná hromada na necem usnesla, predlozem OpISU protokolu'o "této valné hromadě, jehož správnost jest pot~r~enaHremním ~na
menáním družstva, jsou-li podpisy osob, znamenaJlc~ch hr:nu, zaloz"ny
v ověřené formě v rejstříkových spisech. Z uvedeneho ,predplsu vs~k
ještě neplyne, že by tímto potvrzeni?, byla ~oložena. zpusobem re]str~
kový soud vížícím i skutečnost řádneho svolam valne hromady. § 3 tehož ministerského nařízení ukládá rejstříkovému soudu, by zkoumal
opovědi, vyhovují-li zákonným př~drisům; Podle §30 zákona ,ze dne
9. dubna 1873 čís. 70 ř. zák. má bylI valna hromada svolana zpusobem
určeným stanovami. Nejsou~li ted!, při o~ovědi doklady, že bylo vyhověno i tomuto předpisu a ma-II re]stnkovy. soud pochybnostr o to,'::' zda
při svolání valné hromady bylo postupovano podle stanov, nemuze mll

i
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'v'

býti bráněno, by si přislušné doklady nevyžádal. Vžd
'k ' "
zreteh us!anoveni § 17 zák, ze dne 19, června 1931 črs,v~~ ~ba ~I~ ~a
by zbytecnou pochybovačností a úzkostlivostí u'c'astn'k o
'o;,
škodu,
.
I um nepusobll
čís.

čís. ~~~e~~ ::k~~OdU z

provozu

13264.

si1ostrojů

(zákon ze dne 9. srpna 1908,

O »provoz« ve smyslu § 1 (1) zák . de i teM

kd"

"

~uft~o~:t:~~:t~~j~J!~~ ~:~Sti, ~n~' ~b si~oslr~j P~l~y~~~a~~~~~

:
se
nebo do něho nastoupili nebyl vtíce J.lz u, y z ne~o C~stuJICI vystoupili
,
.. .
'
m Jeho provoz prerusen.
~raz ce.s~J1Clho byl v příčinné souvislosti s vadnou povahou silo
s:;:Je! Chhyttl-h s~ cest~jí~í p~i vystupování vnější rukojeti a při tom byl~
r a Je o poranena pnvtranymi dveřmi.
(Rozh, ze dne 9, února 1934, R I 1343/33,)

~~~;~;!~~J~!:~lu;ilte~~~ir~~~~e::~~i:~~~~~~~'Ž;[;~~ ~~ ::;~:á~i ;~:~;

míti O d vol a c '
d
"
I S o U p rve s t o II c e zamu ~oUclu
"I S o u zrusII napadený rozsudek a vrátil věc prvéN ' ' by)l, vyčkaje pravomocI, znovu projednal a rozhodl
e J v y s s f s o u d nevyhověl rekursu,
'
Důvody:

Jest zjištěno, že autobus v době nehod

t 'I

o ~', z a uraz zalobcuv byl při
jitelky autobusu podle §J ľ a; ~flo
pnsné,?u ručení žalované mamovny ke druhé vládní předťo~ za c od~e, zp~avy ~omlse panské sně
návrh učiněný v komisi b slo e au t omo lloveho zakona byl zamítnut
slovy »aus Anlass des Bet~ebe~~ :odJ:rc~e~e~ Betrieb,« byla nahrazena
by ručení nastalo nepochybně i tehel kd ž nef!! Betnebe«" a to proto,
pL když si1ostroj na veřejné cestě st~j, v Ykr/Jde ~ v~;t~1 provoz, na
na veřejné silnicí v klidu stojícího stroJ! 'hll u, nek o yz ~ sllo:~roje
zasažen Z toho 'est " ,
na e pras ne nebo Je pozarem
k ,pOho~u silostr~je uz:če~~\~~ ~ ~~~~~~t~ilost~oje jd~ teh~y, když síly
Preruší-Ii autobus na chvíli v zastávc ,,'d anlZbse SI ~stroj pohybovaL
'"
,e Jlz u, a y z neho cestující vystoupili, nebo do něho nast
nebyl tím ' h
~uplh, jakz tomu bylo v souzeném případě
rušen, OdJ~la~í ~~o:do~~~J:rKeb~s~hP~sluzovati j,:ko jednotný celek, pře~
ném případě v provozu, Aby došlo I:, uzpav, z~ a~tobus byl v souzemusí poškození neb úraz býti následknsnemu r~cem p~dle, ~ I ci!; úk,
souvislosti s provozem v souzené
,~m ~rovo:~" m~sl byh v pnčmné
vahou silostroje, V to~ směru by~ P:IPt,:de v,pr:čllnne ,souvislosti s pod'

l

k

zps eno, ze ze ezna hrana

čis.

13265.

Návrh na povolení prozatímního opatřeni k zajištění nároku, aby
výživné uplatňované již dřívějším návrhem bylo přiměřeně zvýšeno
vzhledem ke skutečnostem nově najevo vyšlým, z nichž Se dovozuje,
že tehdy vyměřené výživné neodpovídalo skutečným tehdejším majetkovým poměrňm výživou povinného (§ 49 zákona čís. 100/1931 sb. z.
a n.), nelze, pokud jde o zvýšeni výživného za dobu od podání prvníhO
návrhu až do podání návrhu podle § 49 zákona čís. 100/1931 sb. z. a n.,
zamítnouti z důvodu, že jde o výživné w dobu minulou, teprve nyní
uplatňované.

Jsou-li tu podmínky § 379 ex. t., lze k zajištění nároku uvedeného
v § 5 zákona čis. 4/1931 sb. z. a n. povoliti prozatímní opatřeni podle
předpisů §§ 379 a nást ex. ř. bez časového omezení stanovenéM v !:i 5
zákona čís. 4/1931 sb. z. a n.
(Rozh, ze dne 9, února 1934, R I 29/34,)

'

;ř~~:S~~~o%~~~O~~;~:u~~,S\de0~:~y CeSi~jí~í:a n~ae Z::l~;~ie s; žset~ ~~~~

voděn provozem silostro' e b

prostoru'pro řidiče zakrývá dveřmi lištu na 9 mm, jsou-li dveře přivřené,
jestliže se však otevrou, nebo zavrou, jest vzdálenost mezi ostrou hranou dveří a rukojetí jen 25 mm, tedy něco více než tlouštka prstu, čímž
jest možné, že ruka - otevře-Ii se trochu- jest sevřena zavíranými
dveřmi. Poněvadž jest zjištěno, že se žalobce při vystupováni vnější
rukojeti chytil a při tom k úrazu přišel, a nebylo tvrzeno a prokázáno,
že jest zakázáno rukojeti té se při sestupování z autobusu držeti, jest
uznati, že žalobcův úraz jest v příčinné souvislosti s touto vadnou povahou silostroje,

dveří

do

Poručník nezl. nemanželského dítěte Josefa K-a v návrhu došlém na
prvý soud dne 28. listopadu 1933 Hdal, by na místě výživného měsíč
ních ISO Kč určeného usnesením ze dne 13, února 1929 byl nema,nželský otec Jan D, uznán povinným platiti výživné 400 Kč měsíčně po dobu
od 13, září 1928 do dokonaného 6, roku věku nezl. Josefa K-a, dále
500 Kč odtud do dokonaného 10, roku věku a 800 Kč od té doby do
času, kdy nezL Josef K bude způsobilý sám se živiti, a navrhl, by k zajištění žádaného vyživovacího nároku nezl. Josefa K~a bylo povoleno
zatimní opatření. S o u cl p r v é s t o I i c e (p o ruč e n s k Ý s o u 6)
povolil prozatímní opatření a sice k zajištění dávek splatných do 30,
listopadu 1934, D II vod y: Ohrožená strana navrhla dne 26, listopadu
1933 zvýšení výživného, příslušejidho jí proti odpůrci Janu D-ovi, ne:lIanžclskémuotci, ježto dosavadní výživné, určené usnesením tohoto
soudu ze dne 13, února 1929 neodpovídá skutečným majetkovým poměrům nemanželského otce, a k zajištění tohoto svého nároku navrhla
povolení zatímního opatření. Podle § 5 zákona čís. 4/1931 sb, z, a n.
může ten, kdo se domáhá, by soud stanovil nárok na výživné, v:ý'chovné
nebo zaopatření nebo plnění z něho, navrhnouti proti nemanželskému
(,tci k zajištění dávek, splatných v jednom roce, zatímní opatření podle
§ 379 a násl. ex, ř" aniž je mu třeba prokázati listinou pohledávku a
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usvědčiti, že by se jinak dobytí dávek zmařilo nebo značně ztižilo. R ek u r sní s o u d vyhověl rekursu nemanželského otce potud, že změnil
napadené usnesení ohledně nároku tak, že se zatímní opatření ponechává v platnosti jen k zajištění nároku na výživu, výchovu a zaopatření
ohrožené strany nezl. Josefa K-a přesahujícího měsíční částku 150 Kč
splatného v době jednoho roku, tudíž pro měsíční částky další po 250
Kč ode dne návrhu, t. j. ode dne 28. listopadu 1933 do 20. července
1934 a od tohoto dne pro měsíční částky další po 350 Kč do dne 28.
listopadu 1934, kdežto ohledně předchozích a vyšších nároků se návrh
na prozatimní opatření zamítá. D II vod y: Jde o zatímní opahení podle § 5 zák. ze dne 16. prosince 1930 čís. 4 sb. z. a n. na rok 1931 a
§ 379 a násl. ex. ř., k jehož povolení (nařízení) ve smyslu § 50 zák.
čís. 100/31 sb. z. a n. jest příslušný prvý soud jako soud poručensky,
a není třeba, aby navrhovatel prokázal listinou pohledávku nezletilého
dítěte a osvědčil, že by se jinak dobytí dávek zmařilo nebo značně ztížilo. Rozhodnutí nejvyššího soudu čís. 1061 sb. n. s. na tento případ
nelze použíti, ježto jest z roku 1921, kdy alimentačního zákona čís. 4/31
sb. z. a n. ještě nebylo. § 5 cit. zák. se vztahuje i na případ, kde Se navrhuje zvýšení výživného, poněvadž nárok na vyšší výživné a plnění
z něho nebyl dosud stanoven usnesením prvého soudu ze dne 13. února
J 929, neboť jím byl stanoven vyživovací nárok jen měsíčními částkami
po 150 Kč. V zásadě tudíž prvý soud právem návrhu na zatímní opatření vyhověl; pochybil však, že v usnesení níjak neprecisoval nárok,
pro nějž zatímní opatření povolil. Vyživovací příspěvky mohou podle
své povahy býti určeny a tedy i zvýšeny jen pro budoucnost ode dne
návrhu, t. j. ode dne 28. listopadu 1933, tedy nikoliv pro minulost ode
dne 13. září 1928, proto zatímní opatření sloužící k jich zajištění na
jeden rok může býti povoleno a nařízeno také jen ode dne návrhu za
.!eden rok, tedy na dobu ode dne 28. listopadu 1933 do dne 28. listopadu
1934 (viz § 1042 obč. zák.). Ježto nezl. Josef K. má v usneseni prvého
soudu ze dne 13. února 1929 exekuční titul pro měsíční výživné po 150
Kč, může na základě tohoto exekučního titulu navrhnouti podle § 6 zák.
čís. 4/31 sb. z. a n. exekuci k zajištění výživného po 150 Kč měsíčně,
takže po rozumu § 379 prvý odstavec ex. ř. zatímní opatření ohledně
vyživovacího nároku po 150 Kč měsíčně jest vyloučeno. Ostatně již
usnesením prvého soudu ze dne 13. listopadu 1933 byla exekuce ta povolena. Poručník nenavrhoval ve svém llávrhu ze dne 28. listopadu 1933
exekuci zajišťovací, nýbrž jen zatímní opatření, čímž jest prvý soud
vázán. Dítě nezl. Josef K. se narodílo dne 20. července 1928, takže dnem
20. července 1934 dokončí šestý rok svého věku. Lze tedy povoliti ve
smyslu § 5 zák. čís. 4/31 sb. z. a n. zatímní opatření k zajištění dávek
na výživném jen, pokud přesahují již dříve stanovené měsíční dávky
po 150 Kč, splatných v době jednoho roku, tedy pro měsíční částky po
250 Kč ode dne 28. listopadu 1933 do dne 20. července 1934 a od toho
dne pro měsíčně dávky po 350 Kč do dne 28. listopadu 1934.
N e j vy Š š í s o u d změnil k dovolacímu rekursu nezl. dítěte napadené usnesení v ten rozum, že se prozatímní opatření povoluje í k zajištění nároků nezletilého Josefa K-a přesahujících měsíční částku 150

Kč tudíz pro měsíční částky další po 250 Kč ode dne 13. z.áří 1928 do

dn~ 28. listopadu 1933, dále i k zajištění nároků v napadenem~snesem
uvedených místo do 28. listopadu 1934 do 30. lIstopadu 1934, JInak dovolacímu rekursu nevyhověl.
Důvody:

Dovolací rekurs nejprv~ vytýká rekur.s,nímu ;oudu, že, ~ozhoduje .~
návrhu na prozatímní opatrenr, rozh?:ll t~z o otazce hmotneP!,avm, zda
. e nárok nezletilého Josefa K-~ na vyzlvne za.,d~b~ od 13. zan 1,928 do
~8. listopadu 1933 po právu. 510 ovsem o z~Jlstem nar?kll na vyzlvnem,
iak výslovně v návrhu jest uvedeno, a~e nej?e tu o nar~~. za. dobu .r;·unulou jak usoudil rekursní soud, nýbrz o navrh,. aby vyzlvne upla,nované liž návrhem z 13. září 1928, bylo p~iměřeně zv~šer:o vzhledem ~e
skutečnostem nově najevo vyšlým, z mchz se dOVOZUje, ze .tehdy v~n;e
řené výživné neodpovídalo skutečným tehdejším majetkovyu: pomerum
nemanželského otce (§ 49 zákona čís. 100/1931). O tom~~ navrhu bc:de
soúdu rozhodovati a k zajištění těchto požadovanych castek pkozto
zvýšení výživného jest navrhováno prozatímn} opatř,ení. ~ejde otu pr?t~
o výživné z a dob u min u I o u teprve ny~l uplatnova,ne" oduvodnem
rekursního soudu v tomto směru nelze pokladatI .za spravne, a navrho~
vané prozatímní opatřeni jest tu stejně odůvodněno )ak~. zabezpečem
výživného za dobu od 28. listopadu 1933, a proto v teto castI bylo napadené usnesení změniti a návrhu vyhovet!.
Pokud stěžovatel vytýká dále, že rekursní sOlld zamítl ná~rh .na za~
jištění výživného pro dobu po dni 28. listopadu 1934, jest pr~hledn?utl
k tomu že usnesením p r v é h o soudu bylo povoleno zatImm opanem
jen k z'ajištění dávek splatných do 30. listopadu 1934 a že nebylo am
prvým soudem rozhodnuto o zaj~štěni výži~~éh? pro dobu p,o,30. IIsto~
padu 19·34 ani návrh v tomto smeru nebyl zadnym z obou l1lzsjch soudu
zamítnut. Lze se proto zabývati jen dobou od 28. do 30. lIstopadu 1934,
kdežto, pokud jde o dobu po 30. listopadu 1934, bude věcí stěžovat~le,·
by učinil případný návrh u prvého soudu. Pokud jde o tuto dobu oct 28.
do 30. listopadu 1934, tedy o dobu přesahující čas jed,:oho roku.~~e~
clený v § 5 zákona čís. 4/31, jest návrh na zatímní. opatreni k zajIste~1
nároku na výživné odůvodněn ve smyslu § 379 a nas!. ex. r., n:boť ?arok í ohrožení jeho jsou dostatečně osvědčeny obsahem por.ucensky~h
spisů, což nebylo ani nemanželským otcem v rekursu napadano. Ponevadž pak navrhovatel neobmezi! svůj nárok, na ,ustanov~ní.§ 5 z~~o!,~
čís. 4/31 a žádal povšechně o povolem zatImmho opatrenI k zajIstem
výživného pro budoucnost, nemá tu obmezení zatímního opati"ení na
jeden rok ve smyslu § 5 (I) zák. č. 4/31 místo, a jest povoliti podle
předpisů § 379 a násl. ex. ř. zatímní opatření bez tohoto časového obmezení, neboť ani obmezením výjimečné zajišťovací exekuce podle § 372
ex. ř. nebyla vyloučena možnost pro další výživné povoliti z a tím n i
o pat ř e n í, ježto jinak by pohledávky· výživného, které zákon staví
pod větší ochranu než jiné pohledávky, byly hůře opatřeny než každá

-
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dosud nesplatná pohledávka z jíného právního důvodu (Ol. U. N. F.
7680)- ~?!;lu nev~dí ani zvláštní předpis uvedeného § 5 (1), když jsou
tu pnsnejsl podmmky § 377 a násl. ex. ř.
Čis.13266.

Odpiírčí

nárok.
~alobci odpůrči žaloby náleží, by uvedl, ve kterých úkonech odpůr
covych nebo dlužnikových spatřuje odporovatelné jednán! a nabídl o
tom j~ž v řizeni před první stolici důkazy.
'
.Mlmo kott!mrs, ~edy i. za vyrovnacih? řize~i dlttžnika, lze odporovati ~vkladu zastavmho prava pro pohledavku Jen, šlo-li o předčasné
splnení dosud nedospělého závazku nebo byl-li pletichami dlužníkovými jiný věřitel, majleí dospělý nárok na knihovní zajištěni zdržen tak
dlou~o, až by dospěl nárok věřitele, jemuž by se poskytla vÝhoda vkladem Jeho pohledávky do knih před oním věřitelem.
Pouhé vědomi o předluženosti nestači k průkazu zkracovacího
úmyslu.
S:av kr!dy, stay ~nezpůsobi1osti ,uspokojiti všechny věřitele, nestači
k oduvodnem odpurciho nároku a umyslu zkracovacího mimo konkurs.
(Rozh. ze dne 9. února 1934, Rv I 433/32.)
Žalovani vedp k vydo~ytí peněžité pohledávky proti Karlu O-ovi
exekuCI na }rupm ce~u slozenou za prodaný mlýn O-ův. žalobce domáhal ,se n~pnpu.stnostJ exekuce, tvrdě, že složená kupní cena měla býti
vydana jemu jakožto hypotekárnímu věřiteli Karla O-a. žalovaní namítli, že se vklad zástavního práva žalobcova na nemovítosti Karla O-a
ja~ož i úmluv~,. ~o?le níž měl~~. kupní ~ceny býtí zaplacen žalobce, staly
v umyslu zkralItl zalované ventele. Zalabě bylo vyhověno s o u d Y
vše c h tří s tol i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

P9 d!e § 226 .c. ~. s. mus! i žalobce i žalovaný nárok, jejž ve sporu
~platnuje, tedy I narok odpurčí, substancovati. Musí uvésti, ve kterých
u~o~ech odpůrco~ých nebp dlužníkových spatřuje odporovatelné jednanl, a nabldnaulI o nich důkazy již v řízení před prvni stolici (rozh.
Č. 3743 sb. n. s.). To, co bylo uvedeno teprve v odvoláni nebo dovolání
jes! novotou, k níž nelze přihlédnouti (§§ 482 a 504 druhý odstave~
c. r. s.). Žalovaní napadli v řízení před prvním soudem s hlediska odporovatelnosti jednání: a) v žalobní odpovědi v k I ad p r á vaz ás t a v n í h o pro žalobcovu úvěrovou pohledávku 60.000 Kč na mlýn
Karla O~a, a b) v protokolu ze dne 24. června 1929' napadli ú m 1 u v u
podle,níž měl dr. Karel L., zmocněnec žalobcův i O-ův, míti právo dispo~
novalt trhovou c~nou 175.000 Kč složenou za O-ův mlýn manžely K-ový:,nI Jos~fem a ?ttlií a podle níž měl z ní zaplatiti všecky hypotekární vě~
ntele, jen ne zalované, v úmyslu tím zkrátiti žalované věřitele. Odpůrči

nárok pod písm. a) proti žalobcovu zajištění vkladem práva~ zást:,vního
odůvodnili žalovaní jednak tím, že vklad se stal ve stavu predluzenoslt
O-ovy, jež pyla známa žalobci i O-ovi, je~nak poukazen;, že žalo~c~
patří mezi osoby O-ovi blízké, vyjme?~va~e ': § 4 odp. r:, a k~n.ec~n:
tím že prý dr. L. (nikoli žalobce) vedel, ze JSou tu proh O-OVl Jeste
jiné pohledávky, věděl, že bylo proti němu zahájeno vyrov~a:í řízen~
a že žalovaní mají proti O-ovi pohledávku 12.000 Kč, z čehoz zalovant
vyvozuji, že poskytnutí zajištění žalob~i na .realitě ~-a,.ienž te~~t o.sobou
blízkou, jest jednostranným poskytnultm vyhody ?lt~kemu venteh, takže ostatní věřitelé mají zůstati bez uspokOjení, a ze Je proto odporovatelným.žalovaní sice uvedli dále v ž~alobní ,~dP?vědi, že, zástavní ~:ávo
bylo vloženo žalobci jen na oko, am,; by ~eja:~a pohled~~ka. mu ponslušela. O tomto jednání na oko~ nena~ldlt vsak 7al~vaní za,dneho du}<azu
a první soud uznal na základe ,SpISU. opatro':ntckych a,ctukaztl svede<:,kých, že z této úvěrové pohledavky Je po prav~ pohledavka 52.~0, K::,
což nebylo již napadeno v řízení odvolacím, a Jest pro~to pokladah u~e~
rovou pohledávku, zajištěnou pr~vem zástav~ím pr,o. zalob.ce n.a ;nlyne
O-ově za jsoucí po právu. Kdyz tom;t tak: Jest ~nth na zreteh" ze lze
odporovati mimo konkurs vkladu pr~v.a zastavmho. za~.?ohledavku. tu
do knihy pozemkové podle dosavadnt JudIkatury neJvysslho soudu J,:n
z dvojího dtlvodu, totiž, že by šlo o předčasné splnění dosud nedospelého závazku (věřiteli poskytnouti knihovní zajištění), nebo, že by ple~
tichami dlužníkovými byl jiný věřitel, mající dospělý nárok na kmhovm
zajištění zdržen tak dlouho, až by dospěl nárok věřitele, jemuž by se
poskytl; výhoda vkladem jeho pohledávky do knih před oním věřitelem
(rozh. 3567, 4431 a 9813 a 3989 sb. n. s.). ~ěc~ podobného žal?vaní
v řízení před prvním soudem však nepfednesh. MImo konkurs toltz .ne~
platí, jak dovolatelé předpokládají, zásada ~tej~o~ěrného Uspo~o!em
všech věřiteltl a proto nelze tu odporovah pravntm Jednamm dluzmkovým jen pro nadržování, pokud se týče pro vědomí o nezpusobilosti
k placení nebo o předluženosti (rozh. 4546, 5793 sb. n. s.). MImo konkurs znamená také za vyrovnacího řízení (§ 37 konk. ř.). Další podmínkou odporovatelnosti mimo konkurs jest, aby byl prokázán ú mys I
dlužníktlv (O-ův) zkrátiti věřitele, neb aspoň jeho věd o m í, že vytýkaným úkonem zkracuje věřit,e1e (rozh. ?793 sb. n. s.), aby' se prokázalo, že dlužník vědomí to mel anebo mlh mUSIl (§ 2 odp. r.) Že by
tu však byla tato podmínka, žalovaní v řízení před prvním soudem rovněž neuvedli, nýbrž hleděli opodstatniti odpůrčí nárok pod písm. a)
pouze poukazem, že O. poskytl žalobci z a ji š tě n í jsa si věd o m
své pře d 1 uže n o s t i. žalovaní přehlédli, že pouhé vědomí O pře
dluženosti nestači k průkazu zkracovacího úmyslu (rozh. 5793 sb. n. s.).
Zda hypotekární zajištění žalobcovo bylo za tohoto stavu věci (mimo
konkurs) na úkor jiným věřitelům dlužníka, zejména žalovaným, jest
lhostejno (rozh. 5793 sb. n. s.). Přednes žalovaných v žalobní odpovědi, i kdyby by tak pravdivým, jak byl učiněn, nestačí tudíž ku prů
kazu odpůrčiho nároku žalovaných.
Odpůrči nárok pod písm. b) opodstatňovali žalovaní v řízení před
prvním soudem tím, že úmluva s dr. L-em znamená jednostrannou výCivilni rozhodnut!. XVI.
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hodu zaplacených věřitelů a zře'mé
.
"
,
a Jest tudíž proti nim nicotnou ] O ,zkr~cem zalovanych ve stavu kridy
L-ovi, tak i žalobci i dr. W-ovi' zá
s ~ kn,dy byl prý znám jak dr.
AnI tento odpůrčí nárok není " kS ud,cl -~vych, z vyrovnacího řízení
~?bilosti uspokojiti všecky vé~~al o uvod?en ..~tav kr!dy, stav nezpů~
clho nároku a úmyslu zkracov=c~' nest~čl tOÍlz k oduvodněni odpůr
n,. s.). O zkrácení žalovaných nelz~h~im~.o.~onkurs (~ozh. 5793 sb.
mIle první soud uznal pra'vost a s la UVl I ]IZ z toho duvodu, že, jakmIle důsledkem toho ' I
,P tnost pohledávky žalobcovy' a ]'ak,
"
za ovallJ podlehli s á 'tk
proÍl zalobcovu vkladu práva zá t
'h
n ~I ou odporovatelnosti
hY'p,otekární pohledávkou žalov~na,v~1 ~ta ,rea}ltu O-ovu v poi'adí před
mysleného a pak i provedeného yc ' .. era ?usl~dkem poznámky zaz pozemkové knihy vymazána
to~:]e ml~~ske reality O-ovy byla
napadeným U]' ednáním z'e z tr'h ne, ze ]IZ m.I~VI'Í1 o zkrácení žalovany' ch
' ,
, o v e ceny malí cl "t·
karm
věřitelé, neboť by, i kd b neb'
,0]1 I uspokojení hypoteujednání, došel pří rozvrhu !ej~ "llo dO~lo, k tomuto assigi1ačnímu
Jražbě za mlýn O-ův, žalobce st{SS! ?, po?a?1 docíleného v exekuční
tekární pohledávky v pořadí před~~·,~astecr:e~o Uspo~ojení své hypoma vloženo právo zástavní za
,ejS}ill TIez zalovam, neboť žalobcev pol. 154, a to v pořadí ozná svou uver,ov~u pohledávku 60,000 Kč
vaní si dali vložiti nyní jíž ~yma~~~ zadluzenl C pol. 151, kdežto žalo11.500 Kč až v položce 159. Blb 1e pravo zástavní za svou pobledávku
IlJed~ání mezi O-em, žalobce~ o d/ l~dy I bez napadeného assignačního
pltelu K-ových marným uznání' n '" em a dr. W-em v zastoupení kukdyž podle knihovního stavu b :~lclgnostr zmíněné assignační úmluvy
řílel dosáhl uspokoj ení (byť·.Y ,? c,: ]~ko přednější hypotekární vě~
přednějším, než žalovaní. Z tolh];t~ ~~s;~~nehO) své ~?hledávky v pořadí
byla hypotekární pohledávka žalobcovau by~o by te; lhostejno, i kdyby
znamky zamýšleného zad.lužení v ol 138 vlozena byval a v pořadí posoud, neboť na nemožnosti dřívl"h
' pk myl,ne za to měl odvolací
n~ch by se bylo tím nic nezměnil~sl ZO t U~POko]elll }'ohledávky žalovar,lIItka odpůrčí učiněná v protokolu' ze o o vIdno, ze neobstojí ani náudaje, kterými byla opodstatněna v " dn~ 2~. června 1929, poněvadž
lIJ kterak nestačí k naplnění z 'k
'h flzeOl pred soudem první stolice
'''h
'
Iwn k urs - I· když bvlo předa t'onnyc' "podmínek o clpurcl
o naroku
mimo'
J
lm o Jmenl O-ově ah"
- 'K'"
J.enl.
uda]um pozdějším však hleděti nelze.
z' a]eno vyrovnací ří-

-r
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Zmařeni výminky smluvní str
'"
hy byla povinna k plnění se rovn~nou, ,ktera v prtpadě jejího splněni
,
a samemu splnenf v}'minky.
(Rozh. ze dne 9. února 1934, Rv I 1304/32.)
Žal,ujíCí vodostavební společnost do má
'
placem za vypra,cování projektu k . h,ala se na zalované obci zašl? o to, zda žalobní nárok je pro~lč~~m~vfhbo ~odního ~íla, Ve Sporu
v sec h tří s t o I i c N e i v " , ' a o a yla zamltnuta s o u d Y
,
. Y s S I m s o II dem z těchto
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důvodií:

Podle zjištěni nižších soudů objednala žalovaná obec u žalobkyně
roce 1919 projekt stavby společného vodovodu pro obec za podmínek
uvedených v protokole o zasedání obecního výboru ze dne 29. září 1919;
žalobkyně tuto objednávku přijala a měla projekt již v roce 1920 zhotovený; žalovaná obec usnesla se v zasedání výboru dne 20. října 1921,
že od provedení projektu společného vodovodu upouští, načež starosta
obce dopisem ze dne 22. řijna 1921 žalobkyni o tom uvědomil s podotknutím, že se obec vzdává tohoto projektu jí do té doby žalobkyní
nedodaného a že tím veškeré závazky, jež by jí podáním projektu vznikly,
zanikají. Podle zadávacích podmínek nepřislušel žalobkyni nárok na
odměnu za zhotovený projekt, jestliže žalovaná obec stavbu vodovodu
do tří let po dodání projektu provede a tuto stavbu žalobkyní zadá;
kdyby obec do tří let stavbu zadala jínému podnikateli, měla obec žalobkyni zaplatiti určitou odměnu v podmínkách blíže stanovenou do tří
dnů po onom zadání. Kdyby stavba do tří let provedena nebyla, byla
obec povínna žalobkyni polovici této odměny zaplatiti do osmi dnů po
zadání stavby jinému podnikateli, kdyby dodatečně po uplynulí tříleté
lhůty stavba zadána byla jinému podniku, než podniku žalobkyně.
Z toho, co dosud uvedeno, je patrno, že podle vůle stran úplata za
objednané dílo měla jen tehdy býti vyloučena, kdyby žalující straně
hyla bývala též zadána stavba vodovodu podle jejího vypracovaného
projektu. Jinak byla jen splatnost odměny co do výše přesně stanovené
odsunuta, a to pokud jde o polovici odměny, do tří let po dodání proJektu žalované obci, a pokud jde o druhou polovici, na tu dobu, až obec
po uplynutí tří roků zadá stavbu jinému podnikateli. Posléze dotčené
obmezení (dies incertus an, incertus quando) jest pokládati za výminku
(§ 704 obč .zák.). V souzeném případě zmařila žalovaná obec sama
splnění Výminky tím, že od smlouvy upustila, přijetí projektu výslovně
odepřela a prohlásila, že se nepokládá smlou"ou nadále za vázanou. Takové jednostranné upouštění od smlouvy nebylo podle zákona přípustné,
a příčilo by se to zřejmě zásadám poctivosti právních styků, kdyby
objednaný takovým libovolným postupem objednatelovým mohl býti
připraven o ovoce své námahy a práce. Hledíc k vykládacím pravidliím
smluv podle § 914 obč. zák., jest míti za to, že tako·vé zmaření výminky
smluvní stranou, která v případě jejího splnění by byla povinna k plnění,
se rovná samému splnění výminky (viz i rozhodnutí bývalého Vídeň
ského nejvyššího soudního dvoru z 3. března 1919, Rep. 234 OL U. n, F.
XVII 6838; viz též sb. n. s. 1660) a proto se mohla žalobkyně po prohlášení obce ihned na ní -domáhati zaplacení druhé polovice odměny
a nemusila nadále čekati, až snad obec změní zamítavé stanovisko žalobkyni projevené, a projekt přece přijme a až snad se o zadání stavby
usnese. Dospělost pohledávky nastala doručením dopisu ze dne 22, října
1921 žalující straně a promlčení nastalo podle § 1486 čís. I obč. zák.
a § 1 zákona ze dne 26. března 1925 čís. 47 sb. z. a n. dnem 1. dubna
1928. Jelikož žaloba podána byla teprve 17, května 1930, tedy dávno
po uplynutí promlčecí doby, je opodstatněn závěr odvolacího soudu, že
tu nastalo promlčení zažalované pohledávky.
"J
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Pokud šlo o úmluvu ve smyslu § 39 zákona o letectví ze dne 8 čer
vence 1925, čís. 172 sb. z. a n., vylučujíc! ručení podnikatele letecké
dopravy za škodu.
(Rozh. ze dne 9. února 1934, Rv I 1333/32.)
žalob<:e byl těžce poraněn při nouzovém přistání letadla v němž
cestoval. Z~lobní nárok na náhradu škody proti čsl. státní aeroÚnii uznal
pr?Ce,~nl soud prvé stolice důvodem po právu. Důvody: I{ucenl drzItele letadla za ško?y z provozu letadla stanoví § 29 a násl. zák.
ze dne 8. července 1925, ČlS. 172 sb. z. a n. že by žalovaná strana byla
zproštěna pov~nnosti k náhradě ve smyslu § 31 téhož zákona, nebylo
tvrzeno. lezto zalovana provozuje dopravu osob po živnostensku a krom
t<:h~ i za ~platu, ručí. podle ustanovení § 32 odsl. 1 a) cit. zákona. PoUZIÍ! P?~l~ze uveden_eho ustanovení lze podle § 39 téhož zák. předem
v~loučltl um.l~vou. ~a!ovaná str~na tvrdí, že podle všeobecných podmmek, s n!mlz cestuJI~} ~akoupemr;n Jízdenky projevuje souhlas, žalovaná
neručI. za skody C':StUjlClho z ~od?lknutí letu. Jest se proto, hledíc k l>stan?vem § 39. CIt. z.ak., zabyvah otazkou, zda lze toto ustanovení všeobecny~h. pod~111ek, Jež podle tvrzení žalované jsou vyvěšeny ve všech prodeJnach. ]lzd.enek aerohme a .na obalech jízdenek otištěny, že cestující za~oupemm ]lzdenky proJevuJe souhlas, že čsl. stát. aerolinie neručí za
skody, které b~ ce~tujíc~m z důvodu podniknutí Íetu z jakýchkoliv příčin
povstaly, pokladatt za umluvu. Podle § 869 obč. zák. musí· souhlas se
smlouvou býti ~yjádřen určitě a srozumitelně, jinak smlouva nevzniká.
~o~le ,§ 863 obc. z~k. lz~ v~li vyjádřiti též mlčky jednanim, jež v uvázem v~ech .okolnostt nedava]l rozumného důvodu k pochybnostem o vuli
tako,v~,. a Je ve sm.ěru to~ při~lížeti k významu a účinku činů podle
obyceJu a zvyklost}, kt~:e .pla.h v. poctivém obchodu. Krom toho jest
P?dle § 914 o~c. }ak. pnhhzett k umyslu stran. Z prokázaných skutko,;ych o~olnosh vsak nenabyl soud přesvědčení, že o vyloučení ručení
zalovane strany ve smyslu § 39 zákona ze dne 8. července 1925 čís. 172
sb. ~. a..n. vůbec mez!. strana~i.došl? ke smlouvě, ježto pouhý~ zakoupen!m ]lzde~ky. cest~Jlc.1 ~ed~va na Jevo vůbec žádný souhlas s vyloucemn; ručem a Jeho Jedmym umyslem je použíti letadla jako dopravního
prostredk~. Pouhé uv~řejně?í všeobecných podmínek, v níchž je takové
ť.stanovem, v. prod;Jmch ml~tnos~ech jizdenek a jich otištění na obalu
,Izdenky nena~a.dnym drobnym plsmem, nestačí k uzavření smlouvy,
nebyl-h c~StU]lCI na toto ustanovení jinak výslovně upozorněn. Ostatně
~ebylo am"prokázán?, že v prodejní místnosti jízdenek, kde si žalobce
hstek opatnl, t. J. v C~doku, v~eobecné podmínky byly tehdy vyvěšeny,
~ Jest to. n~opak, vyvra~eno ~vedectvlm O-ové. Neprokázala tedy strana
zalovana, ze. doslo k u~lu~e podle ,§ 39 dt. zákona, ručí podle § 32
~dst. 1 a;) a Jest t~dy pravm ~uvod ,zalobmho nároku opodstatněn. O d: o ~ a c I s o u d zalobu zamltl. D u vod y: Odvolací soud má za to
ze "z~lobce, zakoupiv jí~dn.í lístek a podržev ho, projevil do,statečně
u~clte s,ouhlas s dopravmml podmínkami žalované a že tím došlo mezi
nIm a zalovanou k uzavření smlouvy po rozumu § 39 zákona, kterou
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zákonné ručeni žalované bylo vyloučeno. Především je tu dozná~í žalobce, že častěji podobné cesty po~nikal a, dříve do~.onc,: ~odeplsOv~1
písemný révers, jímž se nároku na nahradu skody ,v pn~ade,~ra~u .v~da
val. Z toho plyne, že riskoval již ~říve lety,. ač. vedel, ze ~rtpanny uraz
jde na jeho nebezpečí, že věděl o Jsoucno~tI vyluk~ ručem ,v onu dob"~,
kdy se reversy takové podepisovaly, a ze p.ravdepo,do~ne zna~ z dn'''I'ch podobny' ch cest i skutečnost dnes poplranou,
veIs
k ' ze zalovana
, , , , podle
boť
svých dopravních podmínek ručení z~. úrazy ta .~ve nepreJlma,;;e ,
není věrohodné, že si nikdy dříve nevslml, co na ]lzdenkac~ po pn~ade
na připojeném k nim obalu je v tom sm~ru uvedeno. Av~ak, I koyby
tomu tak bylo, jde taková nevšímavost na Je?o vr~b .a neprave~ pouka. uje k tomu že dopravní podmínky neznal, ze s mml neprojevIl so~~la.s
~ je ani neč~tl. Cestování vzduchem není d?es je~tě tak obvyklé,a bez~e,
aby se mohlo uvěřiti, že se někdo k takove ceste rozhod~e, .amz se predem informovalo podmínkách takové dopravy a neseznamll se s .okolnostmi, za nichž se děje. Podle názoru odv.olacího. soud;r nem ~m rozhodné, zda a kde po případě jak dopravm podn;mky ~alovane str,,;ny
byly vyvěšeny, neboť žalovaná stra,?a stanove~,m svych. ~opravmch
podmínek dala na jevo vůli, Jen za teClhto podmmek cest~Fcl dopravovati a je věcí každého jednotlivce, jenž"se k tomuto .zpusobu dosud
neobvyklého cestování rozhodne, by uvazll, zda podmmky t~ mu vyhovují, po případě, aby se aspoň s nimi s~zná~il, než ,~opr~vm sml.ouv~
se své strany uzavřel se žal~vanou: kte~a pravem~uze predp~kladatl,
že její dopravní podmínky zna, kdyz SI jlzdenku u m ~?UPI a o JIch specielní sdělení zvláště nepožádá. Pakliže dokonce na Jlzdence tyto podmínky jsou ještě zdůrazněny a cestujIcí pře~. t~ jíz?enku si po~r~í ,a
nepožádá o zrušení dopravní smlouvy, Jest za]ls.t~.pravem ~a. to mlh, ze
aspoň dodatečně s nimi projevil souhlas, neboť Je]l.ch nedbam .a ~okonce
jich nepřečtení je jednáním, které nelze u rozumneho a n~rmall11ho člo
věka předem předpokládati a schvalovati. Nel~; .souh:aslh s~ .~oudem
prvé stolice, praví-li, že jediným úmyslem cestu]lclho pn koupI JI.zdenky
je použíti letadla jako dopravního prostředku, neboť letadlo, nem d?su~
normálním dopravním prostředkem, u něhož by bylo lze predpokladah
všeobecnou znalost dopravních podmínek v té míře, že by se zpraVIdla
na ně nekladla zvláštní váha, jakž je tomu na př. u železnIc, .naopa~
jest tu spíše počítati s tím, že cest.ující p'rávě ~a dopravní .~odmmky pn
uzavírání dopravní smlouvy m~slt ~. pnro:ene pak ale te~ nu!?~ usuzovati z toho, že jízdenku koupIl :- ]I podrzel ~a. d.ostat;čne urclte kon~
kludentní jednání v tom smyslu, ze s dopravm~~. podmmka~1 ~?uhlasl,
ať již na základě předcho~í inf?:ma<;.e,. ať po Je]l~h. s~zn~m z ]lzdenky
samé. Poněvadž v souzenem pnpade ]e za to mltl, ze zalobce obsah
dopravních podmínek znal, po případ_ě, že se. s n.imi za no!mál~! p~
zornosti a opatrnosti průmě.rného člove~a sezn~~ltI .mo~l, Jezlo pn 11eJmenším si je mohl přečíslt na vydanem mu ]lz?nIm hstku, kde ~yl~
v řeči mu srozumitelné zřetelně uvedeny, pokud Jde o vyloučem rucem
za úraz hned pod čís. 1., jest se právem domnívati, že s nim; souhlasIl
a že vznikla tedy úmluva zmíněná v § 39 cit. zák.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
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Důvody:

V dovolání jde již jen o to, zda bylo v souzeném případě ručení žalované za škody vyloučeno úmluvou ve smyslu § 39 zákona ze dne
8. července 1925 čís. 172 sb. z. a n. Na tuto otázku právem odpověděl
odvolací soud kladně. Není o tom pochybnosti, že mezi stranami byla
uzavřena smlouva o dopravě tím, že si žalobce zakoupil jízdenku, která
je v prvopisu připojena ke spisům. Že byla, tato jízdenka zakoupena
v kanceláři čedoku, je nerozhodné. Protože smlouva vzniká souhlasnou
vůlí stran a jejím projevem, je povinností obou stran, by jednak svou
vůli jasně a určitě projevily, jednak, aby se také o vůli druhé strany
a o jejím projevu náležitě poučily. Žalobce nemůže se tedy dovolávati
toho, že neznal obsahu jízdenky, ana byla listinou o smlouvě, která mu
byla dokladem její existence í rozsahu jeho nároků. Na této jízdence je
mimo jiné uvedeno »Dopravní podmínky na obálce«. Byla tedy obálka,
pokud šlo o dopravní podmínky, nedílnou součástí jízdenky a věc se
má tak, jakoby podmínky byly v samé jízdence. Na obálce je uveden
»výtah z dopravních směrnic«, je v něm výslovně uvedeno, že zakoupením jízdenky přistupuje cestující na tyto podmínky dopravy a hned
pod 1. je vyloučení ručební povinnosti za škody. Nelze tedy říci, že
projev vůle žalované nebyl dosti jasný a určitý. Nebylo třeba upozorniti
žalobce zvláště na to, že se musí informovati o podmínkách dopravní
smlouvy, jmenovitě ve příčině případného ručení za škody, stačí, že žalobci byla vůle žalované, za jakých podmínek dopravní smlouvu nabízí
a uzavírá, jasně a určitě projevena. Jde na jeho vrub, jestliže se o tento
projev náležitě nestaral, a nesejde na tom, bylo-li v prodejně zvlástě
ještě na dopravní podmínky nebo na vyloučení ručebnípovmnosti upolOměno a měl-li ža,lobce možnost koupiti sí jízdenku jen u čedoku či
také jinde. Soud procesní míní, že olištění dopravních podmínek na
obalu jízdenky nestačí, protože prý se to stalo r1enápadným drobným
písmem. Ale z jízdenky i podle spojeného s ní obalu je patrno, že v podstatě (mimo nadpisy) je celý obsah jejich tištěn stejným písmem, které
odpovídá rozměrům jízdenky a obalu. Nejde o odstavec, který by právě
odlišnou úpravou, jmenovitě drobnějším písmem mohl poukazovati
k menší důležitosti tohoto místa a který by pozornosti příjemce snadno
mohl ujíti anebo ho mohl klamati. Tak tomu v souzeném případě není,
protože tisk je celkem jasný a dobře čitelný, ať jde o vymezení práv
cestujícího proti žalované nebo o jejich omezeni. Pravdu má dovolací
soud v tom, že doprava letadly není ještě tak rozšířená a hěžná, že by
se cestující vůbec nestaralo podmínky dopravy, jestliže se k dopravě
letadlem rozhodne, jmenovitě jde-li o obchodníka, který zajisté není
nezkušenou osobou; a právě ta okolnost, že žalobce dříve podpisoval
revers a později nikoli, měla mu býti pohnutkou k tomu, aby se o otázkách ručební povinnosti náležitě informoval. žalobce neplávem požaduje od žalované, aby jeho zájmům věnovala více pozornosti, než kolik
hy sám projevil, kdyby se o obsah jízdenky a obalu nestaral. Jak by
se věc byla utvářila, kdy byl žalobce po zaplacení jízdného na podmínky
nepřistoupil, netřeba řešiti.

čís.

13269.

Zástupcem strany ve smyslu ~ 530 ~ís. 3. c. ř. s. jest rozuměti jen

z á s tup c e ves por u, bud' zakonneho 3'~stup~e s~any? nebo. za:

stupce zmocněného, nikoliv však zástupce p r

1

p r a vnl m Jed n a n

I.

(Rozh. ze dne 9. února 1934, Rv 1 1399/32.)
žalobu o obnovu řízeni opíral žalobce mimo jiné o důvod podle § 530
čís. 3 c. ř. s., tvrdě, že se Š. dopustil podvodného jednání. Zal oba byla
zamítnuta s o II d Y vše ch tří st.o 1i c. "'
.
N e j v y Š š í s o u d uvedl v otazce, o Ulz tu Jde, v
důvodech:

Dovolatel vytýká pod dovolacím důvodem nesprávného právního ~o
souzení (čís. 4 § 503 c. ř. s.) jako nesprávný práv~í názor odvol<\~lho
soudu že předpis čís. 3 § 530 c. ř. s. má na mysl! Jen pro c e s ni h ~
z m o ~ n ě n c e, kterým v souzeném případě Antonín Š. nebll, poněv~dz
zákon mluví jen o z á s tup c i stran. Výtka není op~~statnena. Mluvl~h
zákon v § 530 čís . .3 c. ř. s. o, z á s tup c I strany, muze se tlm rozumeÍl
jen zástupce ves por u, buď zákonný zástupce strany, n<;bo zá~tupce
z moc ně n ý, jímž může býti advokát, nebo ve ~porech, pn nlchz. hodnota sporu není vyšší 2.000 Kč, každá svépráv~a osoba (§ 29 ~. r. s),
nikoli zástupce při právním jednáni. Žalobce pred soudem prv: ~t~hce
netvrdil že Antonín Š. byl jeho procesním zmocněncem, a opacne Jeho
tvrzení ~ dovolání je proto novotou (§ 504 c. ř. s.), jíž nel.z~ dbáti, n.ehledlc ani k tomu, že v případě C II 730/28 nebyl by mohl by tl proceslllm
zmocněncem, poněvadž hodnota sporu b~la vyšší ~.OOO Kč .( odstavec
první § 29 c. ř. s.). Nebyl-Ii tedy Antonín s. pro~ceslllm zmocnencemo dovolatelovým, nemůže tvrzené podvodné jednání S-~vo o~odst~t~IÍl duvod
obnovy podle č. 3 § 503 c. ř. s. a neměl soud prve stohce pnčmy k postupu podle § 539 c. ř. s.
čís.

1,3270.

Pojem třetí osoby ve smyslu § 875 obč. zák.
(Rozh. ze dne 9. února 1934, Rv I 1405/32.)
žaloba o plnění z rukojemské smlouvy 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 II dem z těchto
důvodů:

Pokud jde o právní posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.),. nelze ~ovo
lateli při svědčiti. Jest sice pravda, že odvolací soud potvrdll prvlll ~oz
sudek, aniž se zabýval případem s hlediska předpisů o omylu, avsak,
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Cihly vyrobené v propachtované jh ln' .
y
nemovitosti, k nimž propachtovateli't~ p:' J,SO\PIOd propachtované
rada! z' n~ US~ za o~mé právo zástavní.
Tím, že pachtýř cihl
vatele o sobě nezaniklo. ~&strruIěniákonne zastavm pravo propachtorozuměti jen s k u teč n é (niko' m«, ve smy~lu ~ 1101 obč. zák. lze
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zástavn~~~npo~).

~ »odstranění«,

(Rozh. ze dne 9. února 1934, Rv I 1421/32.)
K vydobytí dlužného pachtovného '
propachtovatelé proti pachtýři Jarosl z~ propachtov!lnou cihelnu vedli
c1hel uložených v cihelně žalobo
avu -OV} e~ekucI zabavením 30.000
se žalobce František B. ~epříPust~~:t~Íl vykmahalícín:, v~řitelům domáhal
JSou jeho vlastnictvím Pro c e ' exe uce, tvrde, ze zabavené cihly
.
snl s o udp r v é s t o I i c e uznal

podle žaloby. O d vol a c í S o u d žalobu zamítl. D fl vod y: :::'pISy
jest zjištěno, že exekuce byla povolena k vydobytí nájemného z cihelny.
pronajaté Jaroslavu V-ovi za ročních 1500 Kč, a to nájemného za léta
1929 a 1930' a za prvé 4 měsíce v roce 1931 úhrnem 3500 Kč, a že k jeho
zjištění podle § 1101 obč. zák. bylo předtím provedeno dne 22. dubna
1930 zájemné popsání svršků, a to právě oněch 30.000 kusfl vypálených
cihel. Pronajímatelům však propfljčeno jest v § II Ol obč. zák. zákonné
zástavní právo, jež vzniká již vnesením svršků. V souzeném případě
vzniklo tedy zákonné zástavní právo již vyrobením cihel a pro jeho
vznik a uplatnění jest zcela nerozhodné, kdy bylo vykonáno zájemné
popsání a exekuční zabavení. Zájemné popsání má jen ten význam, že
se jím zjišťuje, které věci jsou tímto právem zatíženy, a že se jím toto
právO chrání proti odstranění vnesených svrškfl a, poněvadž zájemným
popsáním zákonné právo zástavní jest přesně zjištěno, lze na základě
exekučního titulu ihned přímo žádati o povolení prodeje vnesených
svršků podle § 264 ex. ř" aniž třeba předchozího exekučního zabavení.
Bylo-li přes to uplatňováno řízením exekučním, nepozbývá tím hmotně
právní povahy podle § 1101 obč. zák. a pronajímateli přísluší právo žádati uspokojení činžovní pohledávky podle doby vzniku zákonného zástavního práva (srov. rozh. čís. 5199 sb, n. s.). Vnesené svršky ručí
nejen za činži v době vnesení splatnou, nýbrž i za příští činží pro dobu,
vzhledem ku které nájemní poměr jest již platně založen (rozh. čís, 7819
sb. n,s.), tedy v souzeném případě i za dobu po tvrzeném prodeji cihel
až do skončení nájemního poměru. Prvý soud vyhověl žalobě podle
§ 37 ex. ř, právě z důvodu, že prodej a předání cihel žalobci považuje
za prokázaný a exekuci zabavením těchto cihel vzhledem k vlastnickému právu žalobcovu za nepřípustnou. Avšak názor ten jest nesprávný,
neboť exekuční zabavení na hmotněprávních účincích zákonného práva
zástavního podle § 1101 obč, zák. nemohlo nic změniti, ježto, jak bylo
vyloženo, vzniká již vnesením svrškfl a, by bylo uplatňováno v řízení
exekučním, není nutné, poněvadž o prodej může býti žádáno již na základě zájemního popsání, ovšem po průkazu řádného exekučního titUhl
(§§ 1, 7 ex. ř.) a, stalo-li se přes to exekuční zabavení, nic se tím na
hmotněprávních účincích tohoto zákonného zástavního práva nezměnilo,
Jen odstranění vnesených svršků z najatých místností před jejich zájemním popsáním má za následek zánik zákonného práva zástavního.
O odstranění lze však mluviti, jsou-li vnesené svršky z najatých místností vzaty a na jiné místo přeneseny. Pro tento výklad svědčí nejen
doslov (odstranění), nýbrž i smysl a účel ustanovení § 110\ obč, zák.
Tedy jen hmotné odstranění svrškfl před jejich zájemným popsáním má
v zápěti zánik zákonného práva zástavního, nikoliv právní disposice
s těmito svršky, jejich prodej. Výklad, že odstraněním rozumí se právní
(IISpOSlce se vnesenými svršky, není možný, poněvadž by se Um ustanovení § 1101 obč. zák. sta10 pro pronajímatele bezcenným, kdyby jeho
právo prodejem svršků mohlo býti zrušeno. Soud odvolací lest tedy názoru, že prodej cihel, i kdyby se byl stal, a žalobce práva vlastnického
k nim byl nabyl, nemohl na hmotněprávních účincích již trvajícího práva
zástavního nic změniti, jako nemohlo na nich nic změniti později exe-
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zabavení, a že tedy žalobce, i kdyby se byl stal vlastníkem cihel,
musí trpěti jejich prodej, a exekuce není přípustná. Jest se ještě zmíniti
u tvrzení strany žalující, že V. žalobci nikdy nesdělil, že dluhuje náJemné. Avšak ze smlouvy ze dne 15. prosince 1930 jest vidno, že žalobci
bylo známo, že V. má ještě jiné dluhy, poněvadž do smlouvy jest pojat
závazek Jaroslava V-a, že nebude používati cihel k úhradě jiných svých
dluhů, pokud Františku B-ovi nevyrovná. Již z toho mohl žalobce čer
pati podezření, že V. může dluhovati nájemné, o čemž ostatně se mohl
u pronajímatele přesvědčiti, a nelze ho považovati za bezelstného vzhledem k zákonnému zástavnímu právu nabytému pro dlužné nájemné
(§ 367, 368, 466 obč. zák.).
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Po právni stránce odvolací soud správně věc posoudil. Exekucí, jejíž nepřípustnost žalobce uplatňuje žalobou, vymáhají žalovaní proti Jaroslavu V-ovi zaplacení vykonatelné pohledávky na dlužném pachtovném za pacht cihelny. Žalobce podle § 37 ex. ř. vylučuje z této exekuce
zabavených 30.000 kusů cihel v cihelně uložených. Správně usoudil odvolací soud, že jde tu o plody propachtované nemovitosti podle § 1101
obč. zák., k nimž žalovaným jako propachtovateIům přísluší zákonné
právo zástavní. Toto zákonné zástavní právo vzniklo vyrobením cihel
a zaniklo by podle jasného doslovu § 1101 obč. zák. teprve ods t r an ě ním cihel z propachtované nemovitosti, což se nestalo. Tím, že
pachtýř prodal cihly žalobci, zákonné zástavní právo propachtovatelů
nezaniklo, neboť »odstraněním« ve smyslu § 1101 obč. zák. lze rozuměti
jen s k ut e č n é (nikoli právní) přerušení spojitosti věcí, k nimž prol1ajímateli (propachtovateli) přísluší zákonné právo zástavní s věcí pronajatou (propachtovanou). Proto jest nerozhodné, zda žalobce jako kupitel o tomto zákonném zástavním právu věděl. Exekucí, o niž jde, jes,t
uplatňováno právě toto zástavní právo; a proto nemá žalobce ku před
mětu exekucídotknutému práva, které by nedopouštělo výkonu exekuce (§ 37 ex. ř.). Zákonné zástavní, právo vymáhajících věřitelů trvá,
i když žalobce, jak tvrdi, nabyl vlastnického práva k zabaveným cihlám,
neboť cihly ty patřily pachtýři, který je vyrobil, byly ztíženy zákonným
zástavním právem a pachtýř nemohl na kupitele přenésti více práva,
než sám měl, a proto zákonné zástavní právo nezaniklo tímto majetkovým převodem, any cihly jím zatížené nebyly o d str a n ě n y z propachtované nemovitosti. Rozhodnutí čís. 6689 sb. n. s., jehož žalobce se
dovolává, se nehodí na souzený případ, poněvadž tam nešlo o zákonné
zástavní právo propachtovatole, jako zde.
čís.
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Zaplatila~li pojišťovna pojistníku' pojistnou hodnotu za věc poškozenou zaviněním třetího, plnila materielně i formálně vlastní dluh, nikoliv dluh cizí, a nejde o případy §§ 1358 a 1422 ohč. zák.
(Rozh. ze dne 9. února 1934, RvI 1618/32.)

"
. rok na náhradu škody pr.oti žažalújící pojišťo~na odu~odn~va~lad;: 3. března 1930 s,táh s~eho k~?
ému tím, že zalovany nec
, d hostincem v D., ze se Jeho un
~oo~'::' zapřaženého koně bez doz~~~l~eož vedlo k poškození auta, a k po" přiblížení auta Jose!,,; ~-a sp 'aiovaný byl odsouzen pro pres;upek
pn, . osob v něm sedlclch, ~e z h dTl škodu a že dle § 62 zakona
lanemtr zák že tedy jest povmen .n~ ,ra ;v nárok na náhradu škody na
§ 4~0~vě p~jišťovací přech~~í ,pop~~n~u což žalující strana také úči-

~~iŠ!0~:~~~di~aa1~~~;~I~~00J:s~~~~~
S:~~i~;n~~!oial~V;~~hv~~! ~~v~Je%
a

ud p r v é s t o I1 c e uzna z
I žalobní nárok duvodem po
n I s o.
O d vol a c í s o u d neuzna
po. pravU.
. .
pravu ..
' ,. o u d nevyhověl dovolam.
NeJvysslS

nI.

Důvody:

. h0 soudu a zamítl žalobu, poOdvolací soud změni~ rozsudek prve 58 a 1422 obč. zák., a žalobl3
'vadž nejsoU splněny predp~klady §§ s oru Nehledíc ani k tomu, :;da
ne . tudíž schází aktivní leglhmace ,ke p". ~n b právní posouzení veCI,
ktlo změnu žaloby podle § 235 S· r.. s'N~~~ť zaplatila-li žalující pOJlJ et názor odvolacího soudu s'prav~y.
hodnotu za poškoze~í Jeho
~~~vna pojistníku Josefu K-o.~ P~~~~s~~ M-a plnila materielne a 10:auta prý zaviněním ž~lovane o I ' cizí a for~álně vlastní ?luh, p~ne
mál~ě svůj dluh, ni~?lI~ matene n~'išťovací smlouvy. Mylny Jest na zor
"adž tím splnila svuJ za~aze~ z ~ ) dluh ježto prý k tomu by}a nucena
' volat elky, že jde matenelne o CIZI
.' zák Neboť právě duvod, pro,
dOže tím splnila předpoklady § 115~ .o~cr·o otizku zda jde o matenelne
.~ tomu byla nucena, je~! ro~ho ~JI~~a ukládá ž~lobkyni podle § l288
cizí či vlastní dl.uh., pOJlstnadlsmp~jišťovacích podmínek, ~terou pOJ~.~
obč. zák. nabradlh skod~ ~o. e
škodu byla tudíž povmna n,ah!a I I
ník utrpěl bez svého zavm;m: Tut~u stíhá povinnost k náhra~~ ~kody
ez ohledu k tomu, zda treh.. ?sO
b la ovinna nahradlh sk?du
~ duvodu zavinění, ne?o! POJlsť?V~:n
za~nění nestíhá pojistmka.
. kdyby ji nebyl zav!l1ll. zal?~any, J t h~ k zavinění žalovaneho a pla~ebylo tudíž jeli placem vbz~~n:::,\;~V~U s pojistník~m .zavázána. ~~~=
lila jen proto, ze k tom
I~
v dovolání na písemmctvI, ne?of v .. tné
tečně poukaZUje dovo a e ,a.. . k
etvrdí se, že placemm P?Jls
ném z uvedených děl se ne;esl otaz. a ~ ~vů' materielně však CIZI dluh,
hodnoty, platí pojišťo.v~a .1e~íl~or;~I~~ráv~~st hořejšíhO názobr~. N.~a~
ba naopak svědčí zmmena.
e zákona podle § 1358 o c. za .
.stalo tedy postoupení P?hled~vkY'~ahu ježto, jak již bylo řeče~o, plav u, ' o , dluh· Nelze proto am dovo§ 1422 O bč . zák. tu nepnchazl
. "
terielne svuJ'
.' h k .
tila pojišťovna formalne \ ma 'alovaného a v úmyslu za.vazah.O ~.a:
zovati, že poj~šťovna pl ah a ~~ \ák.) najmě, ano to am v 'prve ~to ~I
. hradě placeneho (§..I042 o . . ~dstatě § 1042 obč. zak: A .ze Y
o'išťovna placením p~Jlstne,hod:
netvrdila, ač to patn ke.~kutko~e
úmysl zavazující plyn;,1 Jlz/ ~~hd~r žJo;anému, nelze uznat~! pone;akd.z
noty pojistníku nec~tela u 1ll~ I. azek jenž se žalovaného mJak ne 'J a.
plnila pojistníku svuI smluvm zav,
,

č

%1

ll!

l'e
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Důvody:
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Byla-Ii při jednotné pohledávce ze zápůjčky, jejlmž příslušenstvím
jsou úroky a útratr soudnlho řizeni, pro část útrat zahájena samostatná exekuce a také k vydobyti jistiny s příslušenstvlm byly povoleny
dvě exekuce, byla jednotná jinak pohledávka rozložena v několik položek, jež maji se zřetelem k vedeným exekucim určitou samostatnost
s hospodářského hlediska a jest tn obdobně použiti předpisu §§ 1415 a
1416 obč. zák.
částka vymáhaná exekuci, v niž je dražba ustanovena již na blizky
den, jest pro dlužnika tiživějšim dluhem než částky, u nichž mu zatim
dražba bezprostředně nehrozi, třebaže tn jde o pohledávky zúročitelné,
kdežto částka, ohledně niž hrozi dražba, jest bezúročná.
(Rozh. ze dne 9. února 1934, Rv I 1963/32.)
žalobci dluhovali žalované firmě ze zápůjčky. K vydobytí části útrat
této pohledávky byla povolena žalované firmě exekuce E 1058/31.
Žalobou, o niž tu jde, domáhali se žalobci nepřípustnosti této exekuce,
tvrdíce, že žádali- žalovanou, aby peníze splacené na pohledávku žalované byly nejprve zúčtovány na útraty. O b a niž š í s o u d y žalobu
zamítly, odvolací soud z těchto důvodů: Podle § 1415 obč.
zák. má dlužník právo, ale jen s přivolením věřitele, označiti, na ktery
ze svých dluhů II téhož věřitele, plat činí. Ve sporu nebylo prokázáno,
že věřitel projevil souhlas s dlužníkovým návrhem. Strana žalující vyvozuje sice věřitelův souhlas z toho, že týž neodmítnul návrh povinné
strany o použití úplaty předem na útraty sporu a exekuci, a že neučinil
tak ihned po dojití dopisu ze dne 9. listopadu 1931, a naopak přijetím
plnění souhlas mlčky projevil. Vjrvody tyto o mlčky projeveném souhlasu strany žalované ne-lze uznati za správné, neboť na straně žalované
firmy nebyla povinnost k okamžitému vyjádření se o navrženém způ~
sobu placení vykonatelných již pohledávek, a nelze straně žalované vytýkati, že opomenula žalobcúm ihned oznámiti, že s navrhovaným způ
sobem placení není srozuměna, a neměla též povinnost zrušiti podle
přání žalobců exekuci povolenou k vydobyti útrat. V podstatě šlo o jedinou pohledávku ze zápůjčky, ale vzhledem k tomu, že ve sporu o
40.000 Kč použili žalobci veškerých opravných prostředků, vznikla
další pohledávka útratová pozdějšími exekučními tituly. Správně dovolává se napadený rozsudek předpisu § 1416 obč. zák., a uznává pohledávku na jistině 40.000 Kč s 6% úroky za obtížnější, než pohledávku
útrat, která sice podle pozdějších exekučnich titulů jest také vykonatelnou jako jistinná, ale není zúročitelná. Okolnost, že v době uplatňování
útratového nároku byla právě odložena následkem vylučovací žaloby
uhražovací exekuce k vydobytí jistiny 40.000 Kč, kdežto pro pohledávku
útratovo.u. zahájena byla jiná exekuce, není dokladem, že pohledávka
útratová byla pro dlužníky tíživější, neboť ve skutečnosti při útratové·
pohledávce šlo jen o příslušenstvi původní ji stinné pohledávky 40.000 Kč ..
N e j vy Š š í s o u d uznal podle žaloby.
l

ze
Iu j·de o j. edinou pohledávku
" ze v právním
Je sice správne,
, . smysúrok
a útraty sou d m'h o řízení
..
EE I
Než lIm, ze pr
,...
příslušenstvlm mimo
...
, také k vydobylI J1stmy sElI 13;31 byla ona jednotna pnak poI · ·tě další exekuce
' I • k ·ež měly se zřetea ze
veldde~~k~YV~ js~utečnosti rozložena v něk~~~tJ~sfz: hJspodářSkého hleh e a
n'm exekucím urč!lou sam?,.
. o § 1415 a 1416 obč.
1~mk: t:~~: [est připustitl O?dIO~é Paok~zl~IJ;~í~ll~~ostřednictvím svého
(l,S Není o tom sporu, ze z~?
j .. ich lnění má býti předem uhrazak . .ho zástupce projevili vuh, ze Zč jej '·sl pro kterou povolena byla
.['ra:n~na část útrat ve výši 3,.9 3g :/3 }J~chtěla-li žalovaná strana tuto
zen t t á exekuce pod Čj. E 1 5
. . b I povínna by se zachos~~;;:k~ ~říjmouti a mínila-:i jí od~~~o~~t~: zrk~ Protože 'pak ovšem, již
n
odle zásady vyslovene v § I,
'měla si ve smyslu uvedeneho
~~~!y položky. byly splatné ,ař~a~a~~~:'byla pro žalující dluž~í~l8;n;1...'
§ uhraditi onu castku v prvm,. : tka vymáhaná exekUCI E
btížnější. To však by~a prave.
Čf
s né byla dražba ustano~.en~.J~z n~
o níž odle vlastního prednes u za ova I roto ro žalobce lIzIVejSl,neZ
~en
listopadu 193L.Tent~, dl~~a~ba ~ezprbstředně nehro~lla, t~e~a

záPŮj~ky,)ejí~Žčls~í~~!~n:!~~~e~~O~yla sa~osta!ná e:~~~~~i ~~~j~i

::1

t

Ir

~~Yt;á:{~y~ up~~~~~~ek~m~::~~~~no~tá;e'i:ž~~b~f;i~~:e ~~~~I~~~~f dl~ž~

.

, očitelná Pro posouzem tech o
'1 ·je žalovaná ponechal! bez poz~kruo j·edině· směrodatné, ale přece l;em e ':níkům na uhražení této částky
ll!
" h yplývalo ze d lUZ·
. t
poru že
všimnutí, kdyz z ne o v •. , a 'tíživější Protože nem o Dm s I .' 'tě
záleží a že právě ji pova~up zbyly neje~ úroky, nýbrž že zůst.a a !e~m
zúčtovanou částkou uhr~zeny
'hanou exekucí E 1058/~1 1 S jeP
část převyšující pohle,davku vtyma ekucí vymáhaný uznal! ve smys Iu
,
. est narok tou o ex
T
příslušenstvlm, j
.kl'
bylo žalobě vyhove 1.
§ 1416 obč. zák. za zanl y a
.
čis.13274.

zákona ze dne 4. červen~~ 193~,
Ani v pracovníoh ~porech ~dled o vol a c í mři z e n í prtpustne.
čls. 131 sb. z. a n., nejSOU novO Y v
9 února 1934 Rv 11148/33.)
,
(Rozh. ze dne .
,
d uznal podle žaloby o. zaplacení 10.000 Kč. O dP r a c o vnl s o U . • rozsudek potvrdil.
vol a ci s o. ~.~ napa~e~~Vyhověl dovolání.
Nejvyssl sou
Důvody:

.. tk a10000·
Kč \(původní
, '" ní že cas
·
I
žalovaný namítal v o,dvol~clm flZ': ' a uzavření sňatku stran by a
kauce) po ukončení sluzeb~lhO ~o~er~rovozovací kapitál, a to podle
do podniku žalovaného vlozena F o
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vůle žalobkyně jako věno. Touto námitkou obíral se odvolací soud a
vyvrátil její opodstatněnost, pročež tu nelze mluviti o odporu se spisy.,
Snaží-li se žalovaný v dovolání uplatňovati, že žalobkyně onu částku
žalovanému k umožnění provozu trafiky zapůjčila, jde o novotu v dovolacím řízeni nepřípustnou (§ 482/2 a 513 c. ř. s.), při čemž jest
připomenouti, že v pracovních sporech podle zákona ze 4. července
1931 Č. 131 sb. z. a n. jsou novoty sice přípustné s obmezením odst. (3)
§ 33 zák. Č. 131/1931 vod vol a c í m řízení (arg. slova »projednává-li se věc před odvolacim soudem znovu«), ale nejsou přípustné
v dovolání (§ 34 odst. (4) cit. zák.).
čis.

jenž prý předpokládá úmluvy o odměně mezi blí:,kými osobami a stíhá
jich obcházení trestně. Oovolatelka ma tu patrne na mysl! ustan~vem
§ 2 cit. zák. Leč, jak z doslovu odstavce (1) tohot? paragrafu plyne,
plati domněnka, že byla smluvena mzda nebo odmena za prace nebo
služby konané osobě blízké, jen tehdy, por u š u J e - 1 i osoba, konající práce nebo služby osobě blízké! P o v i n.n o s t uvedenou ~. ~ .1,
totiž právní závazek vy ž i v o vat 1, vychovavalI nebo zaopatntI JIného. Nebyl-li tento právní záv<ťzek porušen, domněnka § 2 (1) neplatí. V souzeném případě však nejde ~ůbec o porušeni, vyživovací po~
vinnosti a nehodí se sem proto domnenka § 2 (1), JIZ by se ostatne
mohla· dovolávati jen osoba třetí, jejíž vyživovací nárok byl porušen.
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Nelze předpokládati, že doŠlďk'~zavření služební smlouvy mezi rodiči a dětmi již tim, že tyto oněm konaly práce, nýbrž jest třeba prokázati, že se taková úmluva ať výslovně ať mlčky stala. Z toho, že dcera
konala otci zemědělské práce, nelze o sobě dovoditi, že mezi nimi došlo aspoň mlčky ke služební smlouvě nebo vůbec ke smlouvě o konání
prací za plat.
Domněnka § 2 (1) vyživ. zákona ze dne 16. prosince 1930, čis. 4
sb. z. a n. na rok 1931, neplatí, jde-li jen o nárok dítěte proti otci na
odměnu za konané služby.
(Rozh. ze dne 9. únOra 1934, Rv I 2324/33.)
. , Žal.obkyně domáhala se na svém otci zaplacení odměny za práce,.
Jez pry mu konala. Žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t ol i c, N e j v y Š š i m s o ude m z těchto
důvodů:

Žalobkyně uplatňuje dovolací důvod podle § 503 čís. 4 c. ř. s. a vytýká právní mylnost názoru odvolacího soudu, že v souzeném případě
nebylo prokázáno, že mezi stranami došlo ke služební smlouvě, a že
platí clomněnka, že mezi rodiči a dětmi nebyla ujednána odměna. Zalobkyně má za to, že došlo ke služební smlouvě mezi stran<ťmi a že má
proto podle § 1152 obč. zák. nárok na přiměřenou odměnu. Leč odvolaCÍ soud v souhlasu s judikaturou nejvyššího soudu (srov. rozh. čís. 450,
7073, 8544 sb. n. s.) správně dolíól, že nelze předpokládati, že došlo
k uzavření služební smlouvy mezi rodiči a dětmi, i když tyto oněm
konaly 'práce, nýbrž že jest třeba prokázati, že taková úmluva ať výslovně, ať mlčky se stala, a právem usoudil, že z pouhé okolnosti, že'
žalobkyně konala žalovanému, svému otci, zemědělské práce, nelze dovoditi, že mezi stranami došlo aspoň mlčky ke smlouvě služební nebo
vůbec ke smlouvě o konání prací za plat. Oovolatelka Sama uznává že
onen názor odvolacího, soudu odpovídá judikatuře nejvyššího so~du,
míní- však, že se nelze nadále říditi touto judikaturou vzhledem k vyživovac[mu zákonu (ze dne 16. prosince 1930, čís. 4/1931 sb. z. a n.),

čís.

13276.

Směnky (zákon ze dne 13. prosince 1927, čís. 1 sb. z. a n. na rok
1928).
" .
Byla-li ve !>lněnečné adrese uvedena pře s n a ad r e s a pn]emcova při protestu však, jenž byl prováděn ve lhůtě stanovené směneč
ným' zákonem, se uk~zalo, ~e příjemce v Udané~ byj:u již nebyl,. ne~~
říci že nebylo vyhoveno pozadavku § 98 (3) smen. zak., nebylo-li dalsl
pátrání po jeho novém bytu již možné z důvodů spočívajících y jiuých
okolnostech než v osobě věřitele neb úředního orgánu pověřeneho protestaci.
(Rozh. ze dne 9. února í 934, Rv I 67/34.)

Proti směnečnému platebnímu příkazu namítl žalovaný výstavce
mimo jiné, že směnka nebyla nikomu presentována, ježto příjemce Otto
O. v Praze nikdy nebydlel a· tudíž mu tam nemohla býti směnka platně
presentována, aniž pro neplacení protestována. Pro c e sní s o u d
p r v é stolice ponechal směnečný platební příkaz v plat;lOsti a uvedl
v otázce, o niž tu jde, v d Ů vod ech: Presentace smenky se stala
v bydlišti příjemcově. Za bydliště příjemcovo jest považovati podle § 3
čís. 7 směn. zák. místo uvedené u osoby směnečníka. To bylo Praha ll.,
Panská 8. Tam však příjemce směnky nebyl. Nemožnost vypátrati jeho
obydlí pokládati jest za zjištěnu, ježto dotaz na policejním ředitelství
,ůstal bezvýsledný a okolnost ta byla i v protestu poznamenána (§ 98
poslední odstavec sm. zák.). Byla tudíž směnka platně presentována
a protestována. O d vol a c í s o u d směnečný platební příkaz zrušil.
O ů vod y: Soud odvolaCÍ seznal z protestu, že směnka notářem na
požádání banky byla předložena ku placení příjemci směnky Otto O-ovi
v udané adrese směnečné, t. j. v Praze ll., Panská ul. č. 8, ale bezvýsledně; notář totiž se dověclěl na místě samém, že O. přesídlil neznámo kam. Proto se notář k vůli správné adrese odebral na policejní
ředitelství, kde již bylo uzavřeno. Z tohoto protestu tedy vyplývá, že'
notář dotaz na policejním ředitelství neučinil, ježto bylo již zavřeno_
Podle odst. (3) § 98 směn. zák. jest pokládati nemožnost vypátrati
obydlí teprve tehdy za zjištěnou, zůstal-li bezvýsledným dotaz veřejnéhc>

-
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Cis. 13277 _
177

notáře u státního úřadu politického a okolnost ta byla
t t
'
Z h
v pro es u poznamenana.
to oto ustanovení jakož i z poznámek profesora Dr
Roučk~ k .tomuto ustanovení v komentovaném vydání směn za'k
k'
1928 Jasne
ch"
.
z ro u
,
vy aZI n,a Jevo, ze se dotaz notářem státi musí. Nestačí
~odle ~azoru odvolaclhv~ sou~u, .':J notář v poslednim takřka okamziku
ukOl. pre~sevzal a na pnpadne zJlstění neznámého obydlí neměl již čas.
P.onevadz dotaz se nestal, Jak vychází. na jevo z protestu nebyl splněn
pre~poklad cltoyanéh~ zákonnéh~ ustanovení a nelze také nemožnost
vypatrab .<:by~h P?kladah za zjlstěnou, důsledkem toho také protest
se. nestal radne. Jezt~ s~ěneč~á ,žaloba směřuje proti výstavci směnky,
JCz!o pr?test s:, prot! pnJe~cI .teto směnky nestal, nastala podle § 37
smen. z.ak. ~t~a~a prava smenecného proti výstavci.
, Ne J v y s S I., S o u ,d zruši~.napadený rOzsudek a vrátil věc odvolaCI mu soudu k pnpadnemu dalslmu jednání a novému rozhodnutí.
v

r'

•

•

Důvody:

'
.
, odst.
. .(3)
, směn
" za'k . Stanovl"
zak
on sice
povmnost
orgánů
. V § 98
plOte~tacI.pove;enych patrati po případě po obchodní místnosti neb

obydlI. sm;n;čneho dlužníka dotazem u policejního úřadu. Než povinnost
tato n:,sta,,:a ,tam, kde je toho podle povahy případu potřeba a kde 'e
to take mozne. so~zeném případě byla však přesná adresa příjemcoJa
u~edena ve smenečne adrese. Ze směnky nevyplývalo tedy že bylo třeba
patrah po obchodní místnosti nebo bytu dlužníkově jak by tomu bylo
kdyby.~.~drese ,bJ;'lo uvedeno, jak se pravidelně stá;á, jen jméno místa;
~eez blIzslh? u,dam, a kde by obchodní místnost neb obydli musilo býti
bPrv~ vypatrano. ~ebylo proto závadou, že se protest neprováděl dříve
yla-1I Jen ~achovana doba směnečným zákonem stanovená. Správnost
:dr.esy ta~e C? do bytu Je ~1J::ta podpisem příjemcovým, jenž podle
menky.mel mlh na tomto miste v den splatnosti po případě rotestu
poh~to.ve ,,:~.lutu pro směnečného věřitele. Ukázal;-li se za těClfto okol:
~of.t!, z~ p;IJ,emce .v udanén; bytě již nebyl a nebylo-li pak ještě k tomu
~.Sl, patram po Jeho novem bytě už možné z dů-vodů spočíva"ících
v jl~J;'ch ,okolnostec!; ne~ v osobě věřitele neb úředníhO orgánu prot~stací
po,,:eren~ho, nelz.e nCI" ze n.~~ylo vyhověno požadavkům § 98 odst. (3)
smen. zakona a ze z teto pncmy byl ve smyslu § 37 směn 'k
]oučen po fh
v č 'h
••.
. za ona vy.
S I smene ne o ventele na výstavce pro neplacení.
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Názor, ~e vládn!mv n.ařize~voze .d!,1e 29. července 1933, CIS. 164 sb.
z. ~ ~., neJ~ou ch~anent pa(l~týřl vetsích hospodářských celků, hOBpodařl-lt na vIce nez 250 ha vubec, ať již v tomto souhrnu jsou z části
poze~ky vlastní neho pozemky pachtované od několika osob, _ neod1?~ruJe zákonu ve smyslu § 46 (2) zákona ze dne H). června 1931
CIS. 100 sb. z. a n.
'
(Rozh. ze dne 9. února 1934, R II 16/34.)

Návrh pachtýře, spolku cukrovarů, na úpravu pachtovného podle
vládního nařízení ze dne 29. července 1933, čís. 164 sb. z. a n., s o u d
p r v é s tol i c e zamítl. Rek u r s n i s o u d napadené usneseni potvrdil. D ů vod y: Prvý soud rozhodl, že navrhovatelce nepřísluší nárok
na úpravu pachtu podle vládního nařízení čís. 164/33, poněvadž má celkem v pachtu více pozemků než 250 ha. jest při svědčiti vývodům rekursu,
ktení navrhovatelka proti tomuto usnesení podala, že z doslovu § 7 cit.
vlád. nař. nelze vyvoditi, že se nejvyšší výměra 250 ha pachtovaných
pozemků vztahuje na veškeré spachtované pozemky, na níchž navrhovatel hospodaří, ať jíž je propachtovatelem odpůrce neb osoby jíné.
Avšak podle doslovu, § 7, zejména jeho úvodních slov, lze právem vyvozovati, že toto ustanoveni není předpisem samostatným odlišného obsahu a dosahu od ustanovení předešlých, naopak jest za to míti, že
případ, na nějž se vztahuje § 7, jest jen jednou eventualitou z řady,
o níchž pojednává § 6, a že § 7 stanoví nejvyšší možnou výměru spachtovaných pozemků, do které vládní nařízení pachtýři příznává dobrodiní
úpravy pachtovného. Duch tohoto zákonného nařízení také vyžaduje,
by nebyli chránění pachtýři větších hospodářských celků, hospodaří-Ii
na vÍCe než 250 ha vůbec, ať již jsou to v souhrnu z části pozemky
vlastní nebo pozemky vypachtované od několika osob. Tak také se vyslovují motívy k cit. vládnímu nařízení (srovnej také čl. Dr. H. Fuchse,
juristenzeítung 1933 č. 18).
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, neshledav podmínek § 46 (2) zák. čís. 100/1931.
čís.

13278.

Převod směnek směnečnoprávnim odevzdáním působí jen převod
abstraktnlho směnečnoprávního nároku, není však o sobě ještě postnpem nároku z právního důvodu, který by byl občansko-právním valutovým podkladem směnečného závazku. Na právním poměru smluvnich
stran se nic nezměnilo, a mohl by dlužník namítati svému věřiteli zánik
jeho obecnoprávní pohledávky jen, kdyby uhradil dluh směnečnému
věřiteli.

Zůstala najmě nedotčena práva obecnoprávniho věřitele, jež mu vyplynula ze záručního prohlášeni, týkajícího se obecnoprávnlho poměru.
šlo o jeho zajištění jednak jako věřitele z obecnoprávního poměru, jednak jakO osoby zavázané postihem z převodu směnek.

(Rozh. ze dne 9. února 1934, R II 20/34,)
Manželé B-ovi dlužili žalobci 24.000 Kč, a podepsali mu směnky, jež
žalobce postoupil Pozemkovému úřadu. žalovaní zaručili se žalobci za
dluh B-ových. ježto' na manželích B-ových nebylo lze zaplacení vydobýtí, domáhal se žalobce placení na žalovaných. Pro c e sní s o II d
P r v é s t o I i c e uznal podle žaloby a uvedl v otázce, o niž tu jde,
v d ů vod ech: Jest správné, že směnečná pohledávka byla postouCivilní rozhodnutí XVI,
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pena Pozemkovému ústavu. Avšak žalovaní se zavázali pnmo žalobci,

jde o jejich zvláštní dohodu, která není postupem dotčena. O d v oI a c í s o u d zrušíl napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by
ji, vyčkaje pravomoci, znovu projednal a rozhodl. D ů vod y: S názorem soudu prvé stolice nelze souhlasiti, pokud se týče otázky legitimace. Z doslovu prohlášení ze dne 21. dubna 1932 jest patrno, že jde
o prohlášení záručnÍ. Záruka jest však akcesoriem pohledávky. Pohledávka původní přešla na Pozemkový ústav; svědek B. mluví o »eskomptu«
této pohledávky, a:niž však bliže vysvětlil postup, jeho protiplnění, by
bylo lze posouditi, zda jde opřevod do vlastnictví či o' pievod jinaký.
V případě převodu do vlastnictví by ovšem žalobce k žalobě legitimován
nebyl.
N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usneseni a uložil odvolacímu
soudu, by nepřihlížeje ke zrušovacímu duvodu, uvedenému v napadeném
usneseni, znovu o odvolání rozhodl.
Dilvody:
V otázce žalobcovy aktívní legitimace nesejde na tom. že žalobce dal
Pozemkovému ústavu, a nerozhoduj e ani, zda byly směnky tomuto ústavu dány do vlastnictví jen k eskomptu a zda byly směnky proti
B-ovjm již zažalovány. Převod směnek směnečnoprávním odevzdáním
působí jen převod abstraktního směnečnoprávniho nároku, není však
? sobě ještě postupem nárol<·~ z právního duvodu, který by byl ob..
canskoprávním valutovým podkladem směnečného závazku. Ve spisech
nebylo tvrzeno, že žalobce ústavu postoupil svůj nárok proti manžehlm
B-ovým, který měl proti nim z dodávky materiálu. Na tomto právnim
poměru smluvních stran se převodem směnek nic nezměnilo a mohli
by dlužníci, B-ovi, svému smluvníku, žalobci, namítati zaniknutí jeho
obecnoprávního nároku, jen kdyby uhradili dluh směnečnému věřiteli.
Poz~mkový ústav směl vystupovati jen jako směnečný věřitel ze skriplUrm oblIgace, nestal se však nabytím směnek ještě postupnikem
v obecnoprávním obligačním poměru, v němž věřitelem zustal 1 nadále
žalobce. Proto zustala nedotčena také práva, jež mu vyplynula ze záručního prohlášení žalovaných, týkajícího se onoho obecnoprávního
poměru z dodávky zboží, třebaže při tom měl~ strany na mysli již také
směnečné závazky; protože i podle přednesu žalovaných v době onoho
prohlášení bylo účastníkům již známo, že byly směnky dány Pozem~ovému ústavu, je jasné, že mohlo jíti jenom o zajištění žalobce jednak
pko věřitele z obecnoprávního poměru, jednak jako osoby zavázané
regresem z převodu směnek, ať. již byly dány Pozemkovému ústavu
k eskontu nebo do vlastnictví, protože v každém případě musil by
žalobce ústavu vrátiti nebo zaplatiti valutu, když se netvrdí, že se jí
ustavu dostalo na základě směnek s jiné strany. Tím odpadá jediný
důvod, který vedl odvolací soud ke zrušení rozsudku procesního soudu,
takže bude mu nyní rozhodnouti o odvolání bez zřetele k tomuto ZrUšovacímu důvodu.
směnky

, I'
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úprava pachtDvnéhD (vládní nařízení ze dne 29. července 1933,
čís. 164 sb. ·z. a n.).
Opatření vládníhO' nařízenI nejsDu zásahem dO' soukroméhO' vlastnictví, jaký mají na mysli §§ 108 a 109 ústavní listiny.
Stačí, pracuje-li pachtýř se SVDU rDdinou ručně při Dbdělávání pDzemku, aniž záleží na tDm, zda pracuje při tom vlastními, či cizími
pDtahy.
(Rozh. ze dne 9. února 1934, R II 23/34.)
S o u cl p r v é s tol i c e zamítl námitky propachtovatele proti
žádosti pachtýřů o úpravu pachtovného podle vl. nař. ze dne 29. čer
vence 1933, čis. 164 sb. z. a n. Rek u r s n i s o u d vyhověl rekursu
propachtovatele jen ohledně pachtýře Josefa B-a a zamítl žádost tohoto
pachtýře o úpravu pachtovného, ježto si tento pachtýř, jak sám udal,
na orání a podobné práce najímá potah, nemaje vlastní dobytek, takže
používá jiných osob pro hlavní práci zemědělskou na pronajatém pozemku. Ohledně ostatních pachtýřů rekursní soud napadené usnesení
potvrdil.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu propachtovatele; dovolacímu rekursu pachtýře Josefa B-a vyhověl a obnovil
ohledně něho usneseni prvého soudu.
DůvDdy:

Dovolací rekurs propachtovatele směřuje proti souhlasným usnesením nižších soudů. Takový rekurs je přípustný jen pro nezákonnost,
zřejmý rozpor se spisy nebo zmatečnost (§ 46 odst. (2) zákona ze dne
19. června 1931, čís. 100 sb. z. a n.). Leč nejvyšší soud, prozkoumav
spisy, neshledal žádný z těchto důvodů. K výslovnému tvrzení dovolacího rekursu se podotýká jen, že nejvyššímu soudu nevzešly pochybnosti
o platnosti vládního naří'zení ze dne 29. července 1933, čís. 164 sb. z.
a n. Neboť je to opatření pro úpravu výrobních a odbytových poměru
v zemědělství, jež má určitý vztah též k úpravě cen zemědělských výrobků. Toto opatření neznamená takový zásah do soukromého vlastdctví, jaký mají na mysli §§ 108 a 109 ústavní listiny, pročež nebylo
třeba vydání zvláštního zákona, nýbrž dostačilo vládní nařízení (§ 1
zákona z 9. června 1933, čís. 95 sb. z. a n.).
Dovolací rekurs Josefa B-a je odůvodněn. Ustanoveni § 1 vládniho
nařízení čís. 164/1933, podle něhož se vyžaduje, by pachtýř obdělával
zemědělský pozemek sám nebo se svou rodinou, chce jen zdůrazniti požadavek, by pachtýř se svou rodinou sám při obdělávání pozemku ručně
pracoval. Této podmince vyhověno u Josefa B-a, byť i neměl vlastniho
potahu.
12'
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Zá~t.a~ní věřite~ chtěje rykonati své zástavní právo, musí je předem
uplatmh zalobou na vlastníka zástary a teprve na základě rozsudku
nebo soudního smíru může vésti exekuci proti vlastníku zástary.

(Rozh. ze dne 9. února 1934, Rv II 1095/33.)
K vY?.obytí pen.ě~~té pohledáyky proti Janu T -ovi vedl žalovaný exekUCI na SICI stroJ, jeJZ mu dala zalobkyně, dlužníkova manželka dobrovolně v zástavu. Žalobě o nepřípustnost exekuce pro ce sní' s o u d
prvé stolice vyhověl, odvolací s o u džalobu zamítl. D ů
vod y: První soud vycházel hlavně ze zjištění, že zabavený šicí stroj
test vla~tnictví?1 !al.obkyně Anny T-ové, že žalobkyně dala dobrovolně
~.alov~nemu. SVUj ~ICI. stroj_ za?l~h svého muže do zástavy, dodávajíc, že
jl stroJ mu Sl v kratke dobe vraÍlÍl, protože ho potřebuje, konečně že žalova.ný není prý o~rávněn z~baviti a navrhnouti exekuční prodej šicího
stroje, jeh.ko: nema exe~uč~lho ti~ul~ proti Anně T-ové. Odvolání oprené
? odvolacl duv?dpespravneho pravmho posouzení věcí po stránce právní
jes.t opodstat~ene. ~~?le § 447 o o?č. zák. zást~vní právo jest věcným
prav;m,. ktere je_ venteh propujceno, by z vecI, nebude-li závazek
v urceny čas splnen, dosáhl uspokojení,. Věcným právem jest právo maj~tkové,. kte;é u~ožňuj~ přímou prá.vní moc nad věcí anebo nad právem,
za~taym prav~ j~st pra~o a?solutm, poněvadž lze ho uplatňovati proti
kaz,demu. Ne~l-h vlastmk zastavy osobním dlužníkem, jest jen povinen
trpelI uspokOjení ze zástavy. Zřízení zástavy muže se státi dlužnikem
anebo třetí osobou za dlužníka, a to buď se souhlasem anebo bez souhlasu dlužníkova. V souzeném případě šlo o zástavní smlouvu podle
§ 1368 ~bč. zák., kterou pro dlužníka Jana T-a jeho manželka Anna
:!:-?vá (zal.obky~~) skutečně vyhradila žalovanému zástavní právo na
olClm strOJI, tUdlZ mu odevzdala movitou zástavu. Soud prvm stolice
zjistil, že žalobkyně odevzdala žalovanému šící stroj dobrovolně do zá~tavy, a _skute~ně. si nechal žalovaný ihned tento stroj odvézti z bytu
zal.obklne bez jeJI~o odP?ru. V tom jest zástavní smlouva podle § 1368
ob.c .. zak. a. nep~da n~ vahu, zda pti tom žalovaný hrozil, že prý jinak
uč~m tr~stm o~n~mem: a.neb? .z:Ia připom~nula A~na T-ová, že žalovaný
ma stroJ v kazde dobe jl vraÍlŤl, ponevadz ho pry potřebuje.Není ovšem
vyloučeno, že obavou oznámeni, jímž bylo pohroženo, byla žalobkyně
P?hnuta ke zří>:e_ní zást~vy, avšak konečně vydala přece stroj žalovanemu dobrovolne do zastavy. To udala a připouštěla strana žalující
sama. v t~m~o sp9ru. Jeji připomínka o brzkém vrácení nebyla podmínkou uJednam. am zalobkyne to netvrdí, nehledíc k tomu" že taková doložka
O_?po;o,vala pojmu zás.tavy _~ ne~ůž~ míti již z toho důvodu význam.
Nepn~hazl tedy v souzener;r ,rr:pade v uvahu ustanovení § 456 obč. zák.,
jehk~~ nebyla 7astavena_~I~1 ve,c bez vlastníkova svolení, naopak vlast~lce SIC~O stroje sam~ zndll~ ~astavu. Avšak ani podání zástavní žaloby
zalovanym proÍl Anne T-ove Jako majItelce zástavy není předpokladem
exekučního uspokojení žalovaného jako zástavního věřitele. Nehledíc

bl

k tomu, že ustanovení § 466 obč. zák. vycházi z jiného předpokladu,
může věřitel nejprve uplatňovati své osobní právo proti dlužníku a pak
nohledávati' plné uspokojení ze zastavené věci. V souzeném případě
~platňoval věřitel, žalovaný, své osobní právo proti dlužníku Janu T-ovi,
nabyl proti němu exekučního titulu a pohledává nyní uspokojení ze
šicího stroje, který mu byl dobrovolně odevzdán Annou T-ovou, maiitelkou stroje, do zástavy za dluh jejího muže Jana T -a. Účelem žaloby
zástavní jest bezpochyby, aby vlastník zastavené věci zaplatil zástavni
dluh. Právě tento účel jest již vyčerpán předchozí žalobou proti osobnímu dlužníkovi s tím výsledkem, že nárok Josefa K-a byl rozsudkem
zjištěn. Nemělo by v zákoně opory, kdyby si musel věřitel pro tutéž
pohledávku opatřiti druhý exekučni titul proti vlastníku věci dobrovolně
zastavené. Nemůže-li vlastník zastavené věci uplatňovati vlastnické
právo, nabyl-li držitel ruční zástavy bezelstně od osoby, které ji žalobce
sám svěřH do uschování, poněvadž nelze říci, že mu k věci, exekUCÍ
stižené, ještě přísluší právo, které exekuci činí nepřípustnou (rozh. nejv.
soudu čís. 3685), lze tím méně říci, že vlastníku přísluší ještě takové
právo, když sám dal věc dobrovolně do zástavy.
N e j v y Š š i s o II d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Jest rozeznávati žalobu o uznání práva zástavniho, kde platí před
pisy §§ 456 a 367 obč. zák., od žaloby směřující k výkonu dobrovolného
práva zástavního. V § 461 obč. zák. se uvádí, že mŮže zástavní věřitel,
nebyla-li jeho pohledávka včas zaplacena,žádatí soudní prodej zástavy
podle předpisů soudního řádu. Podle těohto předpisů může se povoliti
prodej jen jako úkon exekuční. Věřitel zástavní musí tudíž předem své
zástavní právo uplatniti žalobou na vlastníka zástavy a teprve na základě rozsudku nebo soudního smíru může vésti exekuci proti vlastníku
zástavy (srov. §§ 1, 6 a 7 min. nař. ze dne 19. září 1860, čís. 212 ř. zák.,
kde jé žaloba výslovně předepsána). Rozsudek proti manželu žalobkyně
opírá se o právo obligační a nepůsobí proti manželce (žalobkyni). Proti
ní musí žalovaný jako zástavní věřitel míti zvláštní rozsudek na zákla.dě
práva zástavního, čehož však v souzeném případě není. An si žalovaný
dosud nevymohl exekuční titul proti žalobkyni ohledně šicího stroje,
o nějž jde, nemůže naň vésti exekucí. Rozhodnutí čís. 3685 sb. n. s., na
něž se odvolává napadený rozsudek, tu nedopadá, poněvadž nejde o žalobu o uznání práva zástavního.
čís.

13281.

K vydobytí pohledávky zajištěné vnuceným vkladem zástavnlho
práva může věřitel a jeho knihovní nástupce vésti exekuci na zatíženou
nemovitost přímo proti každému, kdo ji nabyl po původním vkladu rykonatelné pohledávky, aniž potřebuje k důkazu svého oprávněni k vedeni exekuce další průkazy.
(Rozh. ze dne 10. února 1934, R I 16/34.)

-
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čís.

13281 -.
1M

K ,vydobytí peněžitých pohledávek navrhla vymáhající věřitelka povolem ~xekuce vnucenou správou dlužníkových nemovítostí zapsaných
ve
ČIS., 4, 248, 268 a 392" a opírala exekuční návrh o vklad vykonatelneho zastavmh~ prava na ldeelm polovici nemovitostí. S o udp r v é
s t o II C e exekuCI povolíl, rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl
D ů v o y: Základem exekučního návrhu musí býtí exekuční ti(ul podl~
§ 1 ex. r. Podle § 7 ex, ř. může soud povoliti exekuci jen lze-li z exekučního titulu seznatí mímo osobu toho, kdo jest oprávn'ěn a kdo závázán" také předmět, způsob, objem a čas dlužného plnění neb opomenutJ. Z tohoto pravidla zákon výjimku nečiní. O návrhu na povolení
e~eku~e Je ;ozhodnoutJ, pok~d zákon neustanovuje jinak, bez před běž
neho setrem (§§ 3 a 44 ex. r.) a navrhovatel sám je povinen v žádosti
? povolení exekuce dovolatí se exekučního títulu a po případě ostatních
11stm ve smyslu § 9 ex. ř. V souzeném případě však navrhovatelka viíbec
ne~vedla pro svůj nárok žádný exekuční titul, odvolávajíc se jen na
kmhovní zápís .. Rekursní soud dal řízení doplniti výpísem z pozemkové
k~Ihy o nemovItostech, o něž tu jde, avšak ani z něho není zřejmý titul
v~,:ch vJ:'máha~ých pohleqávek a, číselný jejich souhlas s oněmi, pro
nez Je zastavm pravo vl?zeno. Al1I z návrhu samého nevyplývá nic, co
by tento nesouhlas vysvetlovalo. Neměla tedy za těchto nedostatků býti
exekuce povolována.
Ne j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu, pokud jim byla
povolena exekuce vnucenou správou polovice nemovitostí zapsaných
ve vl. čis. 4, 248, 268 a 392,

,:1.

?

Důvody:

Vymáh~jící věřitelka navrhla povolení exekuce vnucenou správou
nemovltosb pOVInného, zapsaných ve vl. čís, 4, 248, 268 a 392 a opírala
te,nto navrh o .vklad ,vykonatelného práva zástavního pro své pohledavky v exekucl1Im navrhu uvedené na ideelní polovíci řečených nemovItostí. Zprávou knihovního oddělení soudu exekuci povolujícího byla
sprá,;'nost základu exekučního návrhu potvrzena. Se zřetelem k § 88
ex. r. poslední odstavec nemusela se vymáhající věřitelka dovolávati
exekučního titulu proti povinnému, nynějšímu vlastníku nemovitostí
pokud šlo o jejích ideální polovici zástavním právem pro vykonatelné
tyto pohledávky zatíženou a povinným trhovou smlouvou ze dne 18.
ledna 1933 nabytou, ježto exekuce může býti pro tyto pohledávky vedena ~~ ideální podíl ne~ovitostj přímo proti každému, kdo jej později
- v tew VeCI po puvodl1lm vkladu vykonatelných pohledá",k _ nabyl.
Avšak ~ymáhající věřitelka .n,epotř:ebovala k důkazu svého oprávněni
k vedel1l exekuce anI d a I Sl P r u k a z y. Získalať s knihovním postupem vykonatelných pohledávek v pozemkové kníze vloženým i vešker~ ostatní práva s nimi spojená (§ 1394 obč, zák.) a také právo k vede~I exekuce p~dle § 88 odst. 3 ex. ř, proti povinnému, Návrh na povo~el1I exeku,ce mel proto, veške~é náležitosti § 54 čís. 1-3 ex. ř., pokud
slo o podll nemovltosÍi, Jehoz nabyl povinný trhovou smlouvou z 18.
ledna 1933, ,a zej,ména byl i ve sh0:Jě se stavem pozemkové knihy určen
rozsah vymahaneho pinem, Jak vyzaduJe § 7 ex. ř.

čís.

13282.

Ku platnému postupu pohledávky není tieba, by postupník měl za
postupitelem pohledávku v téže vyši jako jest postoupená pohledávka.
Předmétem platného postupu může býti i nárOk dědice na pozusta10st, tiebaže není ještě jisto, jakým způsobem a v jaké výši tento nárok
dojde uskutečnění.
Byl-li převzat nárok dědice na pozůstal?St bez ~řís~šných povi~
nostl, nejde o kup dědictví podle § 1278 obc. zák., nybrz o postup naroku ve smyslu § 1392obč. zák.
(Rozh. ze dne 10. února 1934, Rv II 498/32.)
Žalované byla povolena proti Janu J-ovi k vydobytí peněžitých pohledávek exekuce zabavením a přikázáním k vybrání dlužníkovy pohledávky za Robertem B-em z pozůstalosti po Richardu B-ovi. žalující
firma tvrdíc, že jí dlužník postoupil pohledávku z dědictví za Robertem
BCem: domáhala se nepřípustnosti exekuce Žalobě bylo vťhověno
s o u d Y vše ch tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z techlO
důvodů:
Žalobkyně netvrdila, že se postup stal jen k zajištěni, nýbrž že jí
dlužník postoupil svou dědickou pohledávku do »vlastnictví«, čimž je
rozuměti převod nároku, který postupitel měl na pozůstalost, vlastně
na její část jako dědic, a to před exekučním jejím zabavením. Správně
proto uplatňovala, navrhujíc, aby výkon exekuce na tuto pohledavku
vyplývající z tohoto nároku na základě dědické dohody byl. prohlášen
nepřípustným, námitky proti e:<ekuci žalobou podle § 37 e~. r: a l1lkoll'v
podle § 258 ex. ř. Jest proto len zkoumab, zda opodstatnen Jest dovolací důvod, prováděný v tom smyslu, že žalobkyni nepříslušelo právo,
bránící výkonu exekuce. Žalobkyně přednesla, že dlužník postoupil ji
sporný nárok, a nabídla o tom důkaz svědky. Když pak na základě p:o~
vedených důkazů odvolací soud zjistil, že W., který jejím jménem učmII
s obchodním dlužníkem postupní smlouvu, vedl samostatně její obchod,
uznal správně, že smlouva se platně stala, třebas žalobkyně nepřed
nesla, že W. byl od ní zmocněn, Výtka dovolatelova, že to právnicky
neodůvodnil, je bezpodstatná, poněvadž poukaz na to, že W. vedl obchod žalobkyně, svědčí o tom, že odvolací soud měl na mysli čl. , 47
obch, zák. Že pouhé přijeti postupu k úhradě obchodního dluhu patří
k právním jednáním, která provoz takové obchodní živnosti obyčejně
sebou přináší, jest samozřejmé. Pro názor dovolateluv, že se postup
mohl platně státi jen do výše pohledávky, kterou žalobkyně měla tendy
za dlužníkem, není opory v zákoně (srovnej rozh. Č. 7097 sb. n, s.),
Neobstojí též výtka, že »pohledávka« v době postupu nebyla dostatečně
určitá. Podle zjištění nižších soudů postoupil dlužník žalobkyni nárok
na pozůstalost resp. její část po Richardu B-ovi a z vývodu dovolatelových, ,že dlužník věděl, že z této pozůstalosti bude něco děditi, plyne,
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. Stalo-Ii se odvolání bezpředmětným nemohl odvolací soud rozhodovati ani o odůvodněni odvoláni.
'
(Rozh. ze dne 15. února 1934, R I 1290/33.)

nim exekuce podle exekučního řádu tím, že bylo použito donucovaci~h
prostředků podle tohoto řádu.
O odkladU výkonu usneseni ve smyslu § 50 (6) zák. ČIS. 100/1931
sb. z. a n. může rozhodovati jen soudce nesporný podle ustanovení zákona čis. 100/1931 sb. z. a n. v řízeni nesporném, nikoliv soudce exekuční podle předpisů exekučniho řádu.
(Rozh. ze dne 15. února 1934, R I 1309/33.)
Vzhledem k podané oposiční žalobě navrhl žalobce u procesního
soudu, by byla odložena exekuce vedená žalovanou proti žalobci k vymožení nároku na přenechání nezleti1ého dítěte do výchovy a výživy
žalované. S o udp r v é s t o I i c e návrhu vyhověl, rek u r sní s o u d
návrh zamítl. D ú vod y: Ze žalobcova návrhu neplyne, která exekuce
má býti odložena. Zřejmě jde o výkon předání nezleti1ého dítěte žalované, nařízený usnesením ze dne 17. řijna 1933, Nc I 128/33. jde tudiž
o opatření nesporného soudce, jež lze vykonatí jen donucovacími prostředky ve smyslu § 50 nesp. zák., nikoliv o opatření, jež může býti vykonáno podle předpisů exekučního řádu. Žalobce mohl by tudíž žádati
o odklad výkonu opatření jen u nesporného soudce, jenž vydal upaiřeni,
níkoliv však u exekučniho soudce na základě oposiční žaloby .
. N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D ů vod y:

":',

Důvody:

nes~~volání žal~vaných směřovalo
'I, ,

tento

proti rozsudku pro zmeškání v -
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Zákon ze dne 19. června 1931 čís 100 b
'
novenicb soudního řízení nespo~éh~.
s. z. a n., o zak\adnich ustadle ~~~s~~~t ne(6)o~thO s~,!dce o povolení donucovacích opatření po- .
•
za ona CIS. 100/1931 sb. z. a n., nestalo se povole-

Správným jest názor rekursního soudu, že usnesení okresního soudu
ze dne 17. října 1933 č. j. Nc I 128/33-25 jest nařízením výkonu usnesení vydaného v řizení nesporném po rozumu § 50 odst. (6) zákona ze
dne 19. června 1931 čís. 100 sb. z. a n. a níkoli povolením exekuce po
rozumu § 1 čís. 6 ex. ř. Jde to jasně z toho, že vydáno bylo soudem nesporným, který v dúvodech usnesení dokonce uvádí, že ustanovení exekučního řádu jsou vyloučena. Usnesení to nestalo se povolením exekuce
podle exekučního řádu, že použíto bylo donucovacího opatření podle
tohoto řádu, neboť opatření těch i nesporný soud podle cítovaného § 50
(6) nesporného zákona k výkonu svých usnesení může užíti. O odkladu
výkonu takového usnesení lze rozhodovatí jen soudci nespornému podle
ustanovení zákona čís. 100/1931 sb. z. a n. v řízení nesporném, a nikoli
soudci exekučnímu podle předpísů exekučního řádu.
čis.

13285.

Úprava pachtovného (vládni nařízení ze dne 29. července 1933, čís.
164 sb. z. a n.).
úpravě pachtovného není na závadu, že v pachtovní smlouvě, uzavřené před účinností vládního nařízení,se pachtýř vzdal jakékOliv
ochrany pachtu stanovené snad zákonem nynějším nebo budoucím.
(Rozh. ze dne 15. února 1934, R I 44/34.)

'"'
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, S O udp r v é s t O I i c e zamítl návrh pachtýřů na úpravu pachtovného podle vládniho nařízení ze dne 29. července 1933, čís. 164 sb.
z. a n. D ů vod y: Z pachtovní smlouvy uzavřené dne 27. listopadu
1927 mezi účastníky, jejiž pravost a správnost nebyla popřena, zjistil
soud, že se dle odstavce XIX. této smlouvy pachtýři vzdali jakékoliv
ochrany pachtu stanovené snad zákonem nynějším nebo budoucím, tedy
zejména i případného nároku na prodloužení pachtu nebo na snížení
pachtovného, takže jakýkoliv zákon nebo nařízení v tom směru vydané
nemají na tento pachtovní poměr žádného vlívu. S ohledem na toto ustanovení pachtovní smlouvy, musíl se soud zabývati především otázkou,
zda se pachtýři mohli odvolati na vládní nařízení čís. 164/33 sb. z. a n.
čili nic. Předpisy tohoto vládního nařízení nejsou velícím právem, neboť
i v § 1 í v §§ 6, 7 praví výslovně, že pachtýř může žádati o úpravu pachtovného, což znamená, že jest dáno na jeho vůli, zda nárok na úpravu
pachtovného chce uplatňovatí, takže jest i oprávněn vzdátí se nároku
na takovou úpravu. Rek li' r sní s o u d napadené usnesení potvrdíl.
D ů vod y: Rekurenti zastávají- názor, že jsou předpisy vládního nařízení čís. sb. 164/1933 povahy velící a že se proto strany výhod tohoto
nařízeni nemohou předem vzdáti. Názoru tomu nelze přisvědčiti, poně
vadž z nařízení dostatečně vysvítá, že pachtýři ponechává na Vúli,
chce-li nárok na úpravu pachtovného uplatníti nebo nechce. V §§ 1, 6,
7 nařízení se praví, že pachtýř o úpravu pachtovného »může« žádati,
a v naří-zení tom ani jinde není níjak vyjádřeno, že pachtýř za úpravu
žádati musí. Kdyby byl zákonodárce něco takového zamýšlel a kdyby
tedy byl chtěl předpísům nařízení přiznatí povahu předpisů velících, byl
by to výslovně vyjádříl, podobně jak učínil v § 7 odst. 1 (2) zák. o ochr.
náj.
N e j v y Š š i s o u d zruší I usnesení obou nižších soudů a vráti! věc
soudu prvé stolice, by o ní dále jednal a znovu rozhodl.

.'
. ,
'dělství a odvráceria byla existenčni zkáza
knsl ~omoze~o, bY,lo t~~;iCí. Právem vytýkají dovolací reku.rentiusnemn?hym}:~medelc~;n.. " jejich návrh na úpravu pachtovneho byl za~í~~n~t n;z~~:o~~~ ž~' l~m~~roku na slevu vzdali, nezákonnost.
Čís.
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žaloba o předložení společných listin (čl. XLlII,uvoz. zák. k c: ř: ~~

~!l~:~~sir~~;~i~r~1Íi:t~~~t~E!~~~~~::~?~~l1~!i;!:~fl;

mu není o těchto listinách nic znamo, nemuze .
. t'
o~odní a
hati se jejich předloženI. Nerozh?ďuje, že jde jen o hs my pru
že jsou výlučným majetkem zamestnance.
(Rozh. ze dne 15. února 1934, Rv I 1070/32.)
žalovaný byl žalobcovým zřízencem a dostav k ~1. č~rvenci 193~
I" t d' , byl přijat na dožlvoh a ze ma o tom v ru
výpovéď, n~u~n~lldv~a~~~~u o niž tu jde domáhal se žalobce na ža~~:a~~~~;; b~1 :zJin povinn~m složiti k ;oudu doklady, je~,má
j:l~;;,
Z
kou o svém služebním poměru u žalobce, zejmena ony, ;tt~ r oS~ e s n I
o trvání služebního jloměru, a žaloJlce ,o I~~my vJ~o~uo~ a ~ í s o u d za,
s o udp r v é s t o I I C e uznal po e za·
lobu zamítl.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
D ů vod y:

D ů vod y:
Podle § 10 vládního nařízení čís. 164/33 o úpravě pachtovného zustávají všechna jiná ustanovení pachtovní smlouvy, zejména i zvláštni
ujednání o placení daně a přirážek, nařízením nedotčena. Jínými, naří
zením nedotčenými ustanoveními rozumí se a rozuměti jest ustanovení
pachtovní smlouvy, jež nemaji za předmét to, co je předmětem vládního
nařízení, tedy pachtovné a jeho slevu. Ustanovení pachtovní smlou.vy
o vzdání se nároku na slevu pachtovného týká se pachtovného a jeho
výše, po případě slevy, a je tudíž podle toho, co uvedeno, vládnim naHzením dotčeno, platí co se toho týče, vládní nařízení, níkolí smlouva
a pachtýř může proto přes ono vzdáni Se žádati o úpravu pachtovného
podle vládního nařizení čis. 164/33, jinými slovy vzdání se nároku na
slevu neni žádosti o úpravě pachtovného podle nařízení na závadu.
Opačný názor nižších soudů nelze srovnati s duchem a účelem vládního
nařízení čís. 164/33, neboť nařízení to bylo vydáno (§ 1 zákona čís.
95/33) za mimořádných hospodářských poměrů, aby v hospodářské

k

Podle zjištění soudů nižších stolic byl žalovanr ::aměs,tnán ~ ldOčVe~=
latele jako zámecký zřízenec a dovolatel mu vypove~el ~Iu~b~
t do
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.. '
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žalovaného vyplývá, že byl d o vol a tel:. m pnja,t do sluz y ~atud~;;
životi 'de o listiny společné podle § 304 CIS. ~ C. ~. ,s. a IS~u ~.
.
['ed 'oklady čl. XLIII uvoz. zák. k c. ř. s. Ponevadz zalovany pnpushl;
fe ta~ové listiny tu jsou a že je má v rukou, nemUSIl dov~latel tytOt?k~{
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není nic známo, nemůže ho zbaviti ráva d
...
...
[)ovolatel také
jde
o listiny
a že isou
, neroz o uJe, neboť zakon v tom směru nerozeznává.

bred~ožení.

ie~~e~l~a~~~~~h;e

.

dostatečně označil ~iStiny ~~:::t~~e tj1~h

j~nd

prů~odní

čís.
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.. Iu~~
" za'ko~ne' zastavni
'
., , Zasílateli
" pns
právo jen pro pohledávk t 'kase ,zbozl, na nez se zastavni pravo uplatňuje Zástav' y, y
pohledavky z běžného účtu zasílateli nepřísluší. .
nt pravo pro

jtCI

~~a;~~1:~:::,S~~~~i~ti~~~~~es;a!~~:!~~v! ~~~,:íl~te~~~I~~n:i
OZl

srn ouva zastlatelska, nikoliv samostatná smlouva schovací.
(Rozh. ze dne 15. února 1934, Rv I 1289/32.)

Jan H" zástupce a skladnik žl" , ť
zasílatele zboží. Proti žalobě
ad~Jl~1 lr~y, uskla~ml.u,zalovaného
zástavní právo k uloženému z~o'Z am zboZ1 n,amlll za.lovaný zákonné
dovozném, skladném a hotovy' ch ,pro P?hled~vk~, Jez m~ vznikla na
O b a niž š í s o u d • I b
prepravlllch vylohach prol! Janu H-ovi
y za o u zamitly.
.

0.ou

Ne j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky b
" .. h
•
prvému soudu k dalšímu .J' edna" nI a k novemu nlZSlC
soudu a vrátil
rozhodnutí.
D

ů

věc

vod y:

Po stránce právního posouzení (§ 503 ' 4 '
.
soudy, přiznavše žalované jako zasílatel' c, 'k c. r; s) pochyblly nižši
zboží, jehož vydání se žalující firma d ; h ~a onne zastavní právo ke
van~ Janu H-ovi podle účtu ze dne 3~ma a, pro pohledávku, již žaloshvse, zda a pokud se 'ednotli'
y ' s~pn~
19:1, vyučlovala, nezjivydáno, neboť podle Jl. 382 ~~ft~IOZ,~ ty'~at ,~rave, zboží, jež má býti
a
; pns USl :~sllatel!,zákonné zástavni právo jen pro pohledávk
Y
právo uplatňuje' právo zástavn/' ro aj1cl ~e ZbOZl" ~a, nez se zástavní
kon přiznává k~misionáři (čl 3?4 bO~led~vky z b~zneho účtu, jež záK '
"
. .
o c . zak.), zasllatel nemá,
vyvodum zalobkyně že pry' PO hl ď k
zákonného práva zástavního
d't
e av a ze skladného nepožívá
't
'
spe 1 erova se podot'k"
'k
'
za~avmm právem podle čl. 382 ob h
J, a,. ze, za onnym
leluv na náhradu skladného je-li c dklz~ . Jest, zaJlsten 1 narok zasílaskladnění zboží jako v so~zené po" a ~m zavazku zasílatelova k ukoliv samostatu'á smlouva sch m .p(n~ade, smlouva zasílatelská a niStaub, Kommentar zum
ovaCl VIZ rozhodnutí čIs, 1540 sb. n. s
7 k § 407). Stačila b
~~~~t~chen) ,Ha,ndels!,e~etz, vydání 1933, poz~:
na náhradu skladnéh6. p
odeprem vydam zboží i jen pohledávka

i.t

'k'

..

čís.
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Topné a vodovodní zařízení hotelu není strojem ve smyslu § 297 a)
obč. zák.
.
Topné a vodovodní zařízení může se státi příslušenstvím budovy,
třebas s ní nebylo spojeno neodstranitelně.
Z předpisu § 294 obč. zák. nelze vyvoditi, že se věc vedlejší může
státi příslušenstvím věci hlavní výhradně jen, jsou-li obě vlastnictvím
téže osoby.
(Rozh, ze dne 15. února 1934, Rv I 2530/33,)

V exekuci žalované spořitelny proti manželům A-ovým vnucenou

dražbou hotelu bylo do odhadního protokolu pojato jako příslušenství
nemovítosti též topné a vodovodní zařízení, hotelu. žalující lirma domáhala se nepřípustnosti exekuce na toto zařízení, tvrdíc k němu vlastnické
právo, ježto si vyhradila k zařízení vlastnictví až do úplného jeho zaplacení manžely A-ovými, což se dosud nestalo. žaloba byla zamítnuta
s o u d Y vše ch tři s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

V rozporu se spisy jest předpoklad odvolacího soudu, že sporné za·,

řízehí jest neodstranitelně spojeno s budovou, poněvadž by jeho odloučení bylo spojeno se značným poškozením budovy, neboť tento před
poklad odporuje posudku znalce, jenž udal, že sporné zařízení - vyjma
zazděné roury, jichž se však žalobní nárok netýká - lze odloučiti bez
značného po'škození budovy. postrádá tedy úsudek odvolacího soudu,

že tu nejde o příslušenství, nýbrž o přírtlstek, skutkového podkladu, nehledíc k tomu, že žalovaná ani nenamítala, že jde O přírůstek. Sporné
zařízení nelze však považovati ani za stroje ve smyslu § 297 a) obč.
zák. Jest ovšem správné, že nerozhoduje pojem stroje ve smyslu lySICkém nebo technickém, nýbrž že sejde na nazírání hospodářského života. Avšak i podle tohoto nazírání se spojuje s pojmem stroje pojem
tvoření nebo výkonu pracovní síly, což však nelze tvrditi ani o topném
ani o vodovodném zařízení hotelu. Sporné zařízení jest však považovati
za příslušenství hotelu, poněvadž tu jsou veškeré předpoklady §§ 294
a 297 obč .. zák. K tomu, by se věc stala příslušenstvím nemovitosti,
stačí, by byla určena k trvalému jejímu užívání a byla k ní v takovém
místním vztahu, který tímto účelem jest podmíněn. Nezáleží však na
,'ětším nebo menším stupni lysické stálosti tohoto spojení, aniž na tom,
zda vedlejší věc podle vůle vlastníka má či nemá býti· pokládána za
příslušenství hlavní věci. Stačí, by vedlejší věci při hlavní věci stále
bylo užíváno a by šlo o takovou vedlejší věc, bez níž hlavní věci nelze
užívati, neb o níŽ zákon nebo vlastník určíl, aby jí trvale pro hlavní věc
bylo užíváno, Toto určení má v podstatě význam jen potud, pokud
zevní stav o sobě nestačí, by bylo lze spolehlivě říci, zda vedlejší věc

!
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jest s věci hlavni v trvalém účelovém spojeni, jak je předpokládá polem přislušenství. I v souzeném připadě nelze podle zjištěných okolnosti o tom pochybovati, že sporné zařizeni bylo-k tomu určeno, by ho
trvale bylo užíváno v hotelu manželů A-ových. Dovolatelka jest na
omylu, domnívajíc se, že se sporné zařízení nemohlo státi příslušen
stvím budovy, poněvadž nebylo s ni spojeno neodstranitelně. Takové
spojeni zákon nevyžaduje. Neni ani na závadu, že sporné zařízeni nebylo majetkem vlastníků budovy. Z předpisu § 294 obč. zák. nelze vyvoditi, že se věc vedlejší může státi příslušenstvím věci hlavní výhradně
jen tehdy, jsou-Ii obě vlastnictvim téže osoby. Dovolatelka sama provedla podle svého vlastního tvrzení také instalaci sporného zařízení a
podle vůle tím na venek projevené nutno usuzovati, že souhlasila, by
ho bylo trvale užíváno v hotelu (srovnej rozh. sb. n. s. čís. 11200').
Stalo-Ii se však sporné zařízení příslušenstvím budovy, podléhá exekuci na nemovitost samu (§ 252 ex. ř.) a nesejde na tom, že si dovolatelka vyhradila proti manželům A-ovým právo vlastnické až do úplného
zaplacení kupní ceny. Proto soudy nižších stolic nepochybily po právni
stránce, zarnítnuvše žalobní žádost ve příčině sporného zařízení.
čís.

ni
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Vnucený správce jest, pokud jde o užitky spravované nemovitosti,
za vnucené správy veřejnoprávním, soudem ustanoveným zástupcem
dlužníka a má jako takový právo sjednati ohledně spravované nemovitosti náje\11n! Smlouvy na dobu v místě obvyklou. K propachtováni nemovitosti a k opatřením, která nenáležejí k obyčejnému hospodařen~
potřebuje schválení (svolení) exekučního soudu.
Smlouvami nájemními (pachtovními) uzavřenými vnuceným spravcem je po zrušení vnucené správy i dlužník vázán. Jest jími vázán i pozdější vnucený správce, třebas jiný. Lhostejno, že vnucený spravce
v nové vnucené správě podal opětnou žádost o schválení pachtovní
smlouvy již schválené a že exekuční soud opětnou žádost vnuceného
správce za schválení zamitl. Tím nepozbyl nájemce (pachtýř) práv ze
smlouvy již jednou schválené a dosud nezrušené.
(Rozh. ze dne 15. února 1934, Rv I 126/34.)
Za vnucené správy domu (hotelu), vedené pod E 3412/30 proti dlužníku F-ov', uzavřel vnucený správce dne 19. záři 1932 pachtovní smlouvu se žalovaným na šest let, kterážto smlouva byla exekučním soudem
schválena. Vnucená správa E 3412/30 byla dne 2. února 1933 zrušena.
Dne 18. ún?ra 193~ byla povolena nová vnucená správa, za níž byl návrh vnuceneho· spravce na propachtování žalovanému usnesením ze dne
27. července 1933 zamítnut. Žalobce, stav se vlastníkem domu, domáhal se na žalovaném vyklizení, ježto prý žalovaný užívá místností bez
právního titulu. Pro c e sní s o II d P r v é s t o I i c e uznal podle žaloby. O d vol a ,c~ í s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: Vnucená správa
E 3412/30, kteraz byla vedena ve prospěch pohledávky berního úřadu

v L., byla již usnesenim ze d~e 2. února 19~3 podle § 39 čis. 6 ex. ř.
zrušena. Za této vnucené spravy byla uza~rena pachtovm smlouva ~e
" 1
. a byla exekučním soudem schvalena. Tato okolnost, kteraz
La ovanym
h d .. ,
t t
or' neboť
vlastně není popírána žalobcem, jest roz ~ UJI~I ~r?~. en o sp '.
. schválením nabyla smlouva úplne pravnI ucmnosl! mezI strasou d mm
.
k d
t"
..
F em
nami, tedy mezi vnuceným správcem po u~ se. yce povmnym - .
s jedné strany a žalovaným s ~ruhé sot;any; ~e ve smyslu §§ 111 a 112
ex. ř. přišlo ku platné smlouve, ,nemuze byh pochybno. \~oto .l~st n~
bíledni, že žalovaný ve svých prayec~ z tet? ~mlo.:'vy nemuze byl! zkr~
cen, a že tudíž žaloba o vykhzem mlslnosl!, lak .zalobce JI podal, v zakoně nemá opory. účinnost této smlouvy yztahuJe se, I na zalobce Jak?
nabyvatele hotelu, ovšem jen s obme~el1lm, u~edenym v § 1120' obc.
zák., poněvadž nájemní právo žalovane.ho, J.ak Jes~ nespomo.' v poze!nkové knize není vtěleno. Tím jest take ukazana Jedn.od~cha ce~ta za~
lobci, kterouž měl jíti, cesta výpovědi podle § 1120 obc. zak. Kdy~ prv~1
soudce v odůvodněni napadeného rozsudku poukaZUje k tomu, ze na;rh na propachtovámí žal.ovanému v exekuční věci E 4,91/33 byl pravoplatně zamítnut, nemá to významu, neboť vnucena sp:ava P?d E 4~1/33
byla povolena teprve dne 18. února}933:.tedy, v dobe" kdyz pr~m v~u:
cená správa byla již zrušena. I kdyz tl1d~z v teto druhe vnuc.en.e .sprave
pak byl zamítnut návrh vnucenéh.o s~ravse na p;opacht?."am zal?vanému nemá to již vlivu na nabyta prava zalovaneho z dnve uzavrené
sníIO~vy; neboť o tom není třeba ztráceti ~lov, že tímto u~neser:ím žalo~
vaný nemohl býti ve svýc~ práve~h zk.racen:.Z u~edene~o vsak tak~
plyne že k další námitce zalovaneho, ze totIz take uzavrel pachtovm
smioJvu se žalobcem samým na trvání tří let od I. duobl!a 1933, n.':l,.~e
dále přihlížeti poněvadž podle shora uvedených vývodu Jest Jen zJlsteno, že původ~í smlouva byla. pravoplatně uza~řena a ž~ !udíž tak~ žalobce se zavazuje s obmezemm shora uvedenym. ~~bot ze by se .za~o
vaný svého práva z této pachtovní s~:ouvy pozde]1, vzda~, ?etvrdll ~a
lobce sám a nemohl an.i tvrdItI. Rovnez nelze takove vzdam se spatrovati v tom že se žalobcem později ujednal uzavření nové smlouvy, poněvadž také tím podle svého tvrzení aspoň na trváni tří roků těchto
místností ještě mohl používati. Zda došlo k této druhe pachtovl1l smlouvě čili nic nemá významu pro souzený spor, kterýž směřuje jen k vyklizení těchto místností. Neboť v každém případě stojí žalovaný na stanovisku že mu pachtovni právo přísluší, jak to také odvolací soud podle sho;a uvedených vývodů považuje za správné, takže žalobní tvrzení,
že žalovaný t. Č. těchto místností používá bez právního důvodu jest vyvráceno.
N e j v y Š š i s o II d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Nesprávné právní posouzení věci ,(§ 50'3 Čís .. 4 c:.! .• s.) spatřuje do~
volatel především v tom, že odvolacl soud, ač Je z]1steno, ze e~ek~čm
soud usnesením ze dne 27. července 1933 Č. j, E 491/33-14 zanntI pravoplatně návrh na pronájem místností hotelu žalovanému, dospěl prý
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k nesprávnému závěru, že zůstala v platnosti nájemní smlouva ze dne
19. září 1932 a že žalovaný nepozbyl nabytých práv z této smlouvy.
Dovolatel dovozuje, že do dat e č n Ý m ode pře ním schválení
smlouvy ze dne 19. září 1932 pozbyl žalovaný veškerých práv z této
smlouvy. Dovolateli nelze dáti za pravdu. Vnucený správce jest, pokud
se týče užitků spravované nemovitosti za vnucené správy veřejnopráv
ním, soudem ustanoveným, zástupcem dlu·žnika (rozh. čís. 9300 sb. n.
s.) a jako takový má právo sjednati ohledně spravované nemovitosti
nájemní smlouvy na dobu v místě obvyklou; ku propachtování nemovitosti a k opatřením, která nenáležejí k obyčejnému hospodaření, potře
buje schválení (svolení) exekučniho soudu (§§ 111 a 112 ex. řádu).
V souzeném případě jest zjištěno, že za exekučního řízení vedeného
u prvého soudu pod spis. značkou E 3412/30 propachtoval tehdejší vnucený správce Josef P. dne 19. září 1932 hotel žalovanému na šest let,
a že smlouva ta byla exekučním soudem dne 26. září 1932 schválena.
Tím bylo vyhověno ustanovením §§ 111 a 112 ex. ř. a smlouva se stala
závaznou pro obě smluvní strany. Smlouvami nájemními (pachtovními)
uzavřenými vnuceným správcem je po zrušení vnucené správy i dlužník
vázán (srov. také Neumann-Lichtblau, komentář k ex. řádu strana 422).
Jest jimi vázán i pozdější vnucený správce, třebas jiný. V souzeném
případě byla vnucená správa vedená pod spisovou značkou E 3412/30
zrušena dne 2. února 1933 - a nová vnucená správa pod č. j. E 491/33
byIa povolena teprve dne 18. února 1933. Vnucený správce Josef P ..,
ustanovený i pro tuto vnucenou správu, vstoupil tedy podle § III ex. ř.
do smlouvy nájemní (pachtovní) uzavřené se žalovaným již za dřívější
vnucené správy, a to do celku smlouvy té ve všech bodech, převzav
z ní nejen veškerá práva, nýbrž i všechny povinnosti (rozh. čís. 12.063
8b. n. s.). Bylo tudíž zcela zbytečné, že vnucený správce (nikoli žalovaný, jak mylně uvádí dovolatel), v nové vnucené správě podal opětnou
žádost o schválení pachtovní smlouvy z 19. září 1932 exekučním soudem
již schválené, a jest též bez právního významu, že tato opětná žádost
byla posléze exekučním soudem zamítnuta. Tím, že exekuční soud opět
nou žádost vnuceného správce o schvál.ení smlouvy zamítl, nemohl žalovaný pozbýti práv nabytých ze smlouvy jíž jednou schválené a d os u dne z ruš e n é; exekuční soud ve svém usnesení ze dne 27. čer
vence 1933 č. j. E 491/33-14 také nevyslovil, že zrušuje své usnesení
o schválení nájemní smlouvy ze dne 26. září 1932. Také žalobce jako
. nový vlastník jest podle § 1120 obč. zák. vázán pachtovní smlouvou ze
dne 19. září 1932 - arcí s výhradou práva náležité výpovědi této
smlouvy, jak správně již uvedl odvolací soud. Žalobci nemůže nijak
prospěti ani to, že žalovaný vznesl též námitku, že přímo mezi stranami
byla na jaře 1933 uzavřena nová nájemní smlouva na tři roky, počínajic
od 1. dubna 1933, neboť z okolnosti té ještě nevyplývá, že uzavřením
nové smlouvy nájemní žalovaným tvrzené byla zrušena původní nájemní smlouva, zejména ano bylo prvým soudem zjištěno, že účinnost
nové nájemní smlouvy byla závislá na jejím schválení exekučním soudem a že ke schválení tomu dosud nedošlo; právem poukazuje odvolací
soud k tomu, že, kdyby bylo došlo k perfektní nové nájemní smlouvě
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mezi stranami, nebyla by žaloba a její konečná prosba domáhající se
"yklizeni užívaných místností ani v' tom případě odůvodněna. Zalabci
se nezdařil, důkaz o tom, že žalovaný užívá místností bez právního titulu,
a odvolací soud posoudil tudíž věc po stránce právní správně, když
rozsudek prvého soudu změnil a žalobu zamítl.
čís.
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Zákon ze dne 5. května 1933, čís. 74 sb. z. a n., kterým se dočasně
upravuje výkon exekuce proti zemědělcům.
Dlužnik, jehož hospodářskou existenci zakládají příjmy z chovu lišek za účelem získání kožešin na prodej, nikoliv příjmy ze sklizně výrobků získaných hospodařením na zemědělských pozemcích a spotře
bovaných při chovu lišek, není zemědělcem ve smyslu zákona čís. 74/
1933 sb. z. a n.
Ustanoveni § 1 zákona čís. 74/1933 sb. z. a n. se nevztahuje na
věci, jež nejsou určeny k hospodaření na zemědělských pozemcích a
k .získání sklizně z nich, nýbrž jsou dlužnikem určeny ku provozování
chovu lišek pro kožešiny.
(Rozh. ze dne 15. února 1934, R II 32/34.)
. Dlužník, zvěrolékař a majitel pozemků, zabýval se chovem stří
brných lišek. Žádost jeho, by byla podle zákona ze dne 5. května 1933,
čís .. 74 sb. z. a n., odložena exekuce na: I skříň na lišky, 15 stříbrných
lišek, 6 modrých lišek a 9 mláďat stříbrných lišek, s o udp r v é s t ol i c e zamítl, reku r sní s o u d žádosti vyhověl.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Jde především o to, zda dlužník jest zemědělcem ve smyslu zákona
ze dné 5. května 1933 čís. 74 sb. z. a n. Zákon nestanoví, koho jest považovati za zemědělce, nýbrž ponechává soudu, by o tom rozhodl podle okolností v jednotlivém případě zjištěných. Jak bylo podrobně vyloženo již v rozh. čís. 12.789 sb. n. s., na něž se odkazuje, nelze pojem
»zemědělce« ve smyslu zákona čís. 74/1933 sb. z. a n. rozšiřovati na
veškeré osoby, jimž náležejí polní pozemky. Nárok na ochranu zákona
mají jen osoby, které se skutečně zabývají zemědělskou prací, hospodařením na zemědělských pozemcích, ať již vlastních nebo zpachtovaných, a z této činnosti mají přímo neb aspoň převážně pravidelné pří
jmy, jež zakládají jejich hospodářskou existenci. Účelem tohoto výjimečného zákona bylo, by dlužníkům z řad zemědělských byl zjednán a
zabezpečen potřebný klid do doby, kdy provedou sklizeň svých výrobků a budou je moci přivézti na trh, a zákonodárce chtěl dále zabrániti tomu, by prováděním exekučních prodejů nebylo zbytečně stíženo
hospodaření zemědělců na jejich usedlostech a aby tím nebyla zároveň ohrožena příští sklizeň' (Viz důvodovou zprávu k vládnímu návrhu
tisk 2228, zprávu výboru zemědělského a ústavněprávního tisk 2232
pasl. sněmovny a tisk 1035 senátu.). V projednávaném případě zjistil
Civilní rozhodnuH XVI.
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prvý soud, že dlužník jest zvěrolékařem a kromě toho majitelem růz
ných pozemků, najmě jedné pětiny rolnické usedlosti, jakož i majítelem
farmy pro chov stříbrných lišek, že hlavním zdrojem jeho výživy jest
výtěžek této farmy, kdežto zvěrolékařství' mu neposkytuje ani existenční minimum, a že výrobky svých polních pozemků spotřebuje při
provozování liščí farmy. Z těchto zjištění vyplývá, že hospodářskou
existenci dlužníkovu zakládají příjmy z chovu lišek za účelem získání
kožešin na prodej, nikoliv příjmy ze sklizně výrobků získaných hospodařením na zemědělských pozemcích. Chov lišek pro drahocenné kožešíny nelze však považovati za práci »zemědělskou« v obvyklém smyslu
slova, neboť tu nejde o sklizeň. výrobků získaných obhospodařováním
zemědělských pozemků, takže se zákon čís. 74/1933 sb. z. a n. podle
svého účelu nehodí na tento případ. Z provozu liščí farmy nelze tudíž
vyvozovati, že dlužník jest zemědělcem ve smyslu zákona. Avšak,
i kdyby jinak bylo lze dlužníka považovati za zemědělce proto, že jest
majitelem jedné pětiny rolnické usedlosti a různých pozemků, na nichž
hospodaří, neobstojí názor rekursního soudu, že zabavené věci (skříň
na lišky, 15 stříbrných lišek, 6 modrých lišek a 9 mladých stříbrných
lišek), souvisejí s provozováním dlužníkova zemědělského podniku, neboť z okolností zjíštěných prvým soudem jest zřejmé, že tyto věci nejsou určeny k hospodaření na zemědělských pozemcích a k získání
sklizně z nich, nýbrž že naopak výrobky z tohoto hospodaření jsou dluž-'
níkem určeny a upotřebovány jen ku provozování chovu líšek pro kožešiny, tedy ku provozování takového podniku, jejž nelze považovati
za podnik zemědělský. Bylo proto s,chváliti názor soudu prvé sto líce,
že věci, o něž tu jde, nesouvisejí s provozováním podniku zeměděl
ského. Na takové věci se podle § 3 poslední věty zákona čís. 74/1933:
sb. z. a n. nevztahuje ustanovení § 1 téhož zákona.
čís.

podmíněnou potřebou dovolatelky. Předpokládaná potřeba její byla zajisté podnětem pro objednávku, ale strany nepřednesly nic, z čeho by
se dalo souditi, že skutečné plnění podle vůle stran závíselo na nastalé
potřebě. Ujednání jest vykládati podle čl. 278 obch. zák. a § 914 obč.
zák. Při tomto výkladu jest přihlédnouti k oprávněným zájmům obou
smluvních stran, které smlouvou sledovaly, a jest zřejmo, že žalující
strana nechtěla se ustanovením o odvoláni vázati na nedohlednou dobu.
Jako ujednání to bránilo, by žalující firma nenaléhala na okamžité odvolání, tak žálovaná nemohla je nemírně oddalovati a činiti závislým na
nejisté své potřebě. Ujednání o odvolání v souzeném případě lze vykládati jen tak, že zboží bude odvoláno v přiměřehé lhůtě. Žalující strana
upomínala žalovanou o odebrání a sečkala jí až do 11. dubna 193·1, tedy
při objednávce ze dne 7. ledna 1929 přes dva roky a při objednávce ze
dne 16. října 1929 jeden a půl roku; jest lhůty ty považovati za zcela
přiměřené.
Ostatně žalovaná strana sama v prvé stolici uvedla, že
lhůta, do které zboží mělo býti podle uzávěrky dodáno, dávno minula.
V upomínkách o odvolání zboží jest obsažena i nabídka k dodání, rovněž v zaslání účtů na neodvolané objednané zboží. Žalovaná, odpírajíc
zboží odvolati, ocitla se nejdéle při obdržení těchto účtů v prodlení
s přijetím zboží a od této doby počala běžeti lhůta platební, a splatnost trhových cen nastala delladesátý den po té a žaloba jest tedy odů
vodněna.

čís.
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. Proti zápůrčí žalobě podle § 523 obč. zák. může se žalovaný brániti poukazem k předpisu § 24 lesního zákona (cís. patentu ze dne 3.
prosince 1852, čís. 250 ř. zák.) jen, vymobl-li si již před tim příznivé
rozhodnuti příslušného správního úřadu.·

13291.
(Rozh. ze dne 15. února 1934, Rv II 506/32.)

Koupě

zbožl k dodáni na objednatelovo odvoláni.
(Rozh. ze dne 15. února 1934, Rv II 5.03/32.)

Žalovaná firma koupila od žalující firmy podle písemné objednávky~
ze dne 5. ledna 1929' 3.0 kusů zalomených hřídelů, z nichž část měla
býti dodána ihned a zbytek v nejbližší době na odvolání. Ježto žalovaná zbytek ve dvou letech neodvolala, ač byla žalobkyní o to upomenuta, domáhala se žalobkyně z.aplacení zbytku kupní ceny. Žalobě bylo
vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o I i c, Nej v y š š í m s o ude m~
z těchto
důvodů:

Odvolací soud neposoudil spor právně mylně, uznav, že se pohledávka stala splatnou. Ujednání, že zboží má býti dodáno na odvolání
žalované strany, nelze vykládati tak, že odvolání jest ponecháno úplně
na vůli objednatele nebo že je nemusí odvolati, nebude-li vůbec míti:
potřebu objednaného zboží. Objednávka byla smlouvou pevnou, nikoli

J

Žalobě, by bylo zjištěno, že žalovanému jakožto vlastníku panujícího statku nepřísluší služebnost cesty a stezky po žalobcových pozemcích k odnášení lesních produktů z panujícího pozemku a by žalovaný
byl uznán povinným, zdržeti se jakéhokoliv jednání, v němž by bylo
spatřovati výkon takové služebnosti, 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 mimo jiné z těchto
důvodů:

Namítá-li žalovaný, že si neosobuje služebnost cesty, nýbrž že UZ1val cesty jako cesty veřejné, pokud se týče, že použil jen práva, jež
~l1U poskytuje ustanovení § 24 cís. pat. ze dne 3. prosince 1852 čís. 250
r. z., nemŮže se tato obrana setkati s úspěchem, neboť tím, že se žalovaný omezil na námitky kotvící ve veřejném právu, jimiž by se soudy
pro nepřípustnost pořadu práva ani zabývati nemohly (rozhodnutí čís.
7655, 10.413 sb. n. s.), připustí!, že mu soukromoprávní služebnost nepřísluší. Proti zápůrčí žalobě podle § 523 obč. zák. mohl by se žalovaný brániti poukazem k předpisu § 24 lesního zákona jen, kdyby si
13'
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",
'd tím v mohl příznivé rozhodnutí příslušného správního
tlY!dJIZ ctrani netvr~l (srovnej také rozhodnutí ~. 1.1.260 sb. n. s. a
~~s. 1483 úř. sb. dřívějšího nejvyššího soudu ve Vldm).
čis.
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Zemřel-li manžel, žalujici o rozluku, dřive, n~ž .!'~I s;~~e~:e~fJs:

dek prvého soudu, nelze lji.ž uz~til n:y~O~lp~~~n~Xb~~~áhati se rozluky
o tom' ' zda zesnu
Y manze
, (§ 228 c. r.
' s.,
)
vy'rok
,
' I ''\' . Jde tu o výrok určovacl
z VlOy druheho manze a, c~ I ~c. tř b 'e žalobni návrh nebyl v tomto
k ~ěmuž ie~t soud, opr vne!1'tu ;y' právni zájem na bezodkladném
smeru zmenen. Ovsem musI

tf

určeni.

(Rozh. ze dne 15. února 1934, Rv II 615/32.)
"
ní soud prvé sto líce
K žalobě manžela rozlouc11 pro ce s
" , 1b
ale před vymanželství z viny žalované manželky. "P,o pod~nll za o, Yl' O d vol a c í
.
'h SOU du žaluJlcl manze zemre.
nesením rozsudk~ prve dO k
t d'l
upravil rozsudečný výrok takto:
s o u d napadeny r,:zsu e, P? vr 1 a 'kone' důvod k rozluce manželŽalobce měl v dobe podam ~a~b~ za I 920Ydle ritu římsko-katolického
ství, jež uzavřely sh:any dn~ . ve n~, tu jde uvedl v d ů vod ech:
v R. z viny žalovane. V otazce, o TI!l.
' roze ři o žalobě o rozp nžela byl-li zaHledíc k ustanovení §§ 759 a 796 obc. zak.. lze, v,
luku manželství pokračovati i ~ol smr;l :)IL1J~~:~0 v~~ man'želství bylO
stoupen advokátem, (§§ }55 a. nas: c. \ok 'rozsudkový přiměřeně upraV
již .žalob~o~ou smrl! zruse~o, Jes~~e~ 9
prohlásila žalovaná ?kres~ímu
P
Vlh. Podamm ze dne : 9., hS,to : ; ,,' ch dědických nároki\ proh pozustasoudu v L., ~e ~e vz~ava vse,c ovy
B-ovi ze'ména nároku na před
lostí po zemrelem svem ma?ze~u januzaopadení Jz pozůstalosti, nikoliv
nostní zákonný odkaz a nare l~ n~ rtí žalobcovou nepozbyla žaloba
však nároku na vdovskou, pens!. . m á ravotvorná a nezměnila se
své původní pova}1y Pko§z~~~a s~atuso~ždlť strana žalující nezměnila
v žalobu u:čova~l po~le N I c . r ~t~ vůbec zabývati otázkou, zda ;ná
za sporu mc na zalobe. e ze se pr .
" § 228 c ř s Pravo
pozůstalos,t po J~nu B-olvki prbávlní zái~n;;s~r;~~~yn~přešlo n~ j~h~ pozůlana B-a zalovah o roz u u yo ry
,
~talost, iež není vůbec strano~ v~ sporu.
bl,
'no právem, že se
Ne f vy Š š í s o u d zamlt1 za.lobu, by 1:: o u~~~O podle ritu řím
manželství uzavřené mezi stranaml dn;, I. kv~tna
skokatolického v R. rozlučuje z vmy zalovane.

j;

Důvody:

, 1 r ' lobce dříve než byl vynesen rozJde o otázku,. zda ~ze, zemre' la z~zluku manželství, ~ niž bylO ža:
sudek soudu prv~ stohce, uznah"n d' možno upraviti výrok rozlukovy
lováno, čí zdali Jest n3!nf po ,P[lb~ ~ rozluku manželství jest zrušení
a jakým způsobem. , ~e em za °tně manželství trvající. Smrtí jednoho
'k' (§ III obč. zák). Logi,
manželství, předpoklada t':,dy n~'b
z obou manželtl však manzelstvl Vll ec zam a ,

ckým důsledkem toho jest, že není možné další jeho zrušení rozlukou,
které při rQzluce nastává teprve soudním výrokem, na rozluku uznavším, ježto rozlukový rozsudek nemá jen význam deklaratorní, nýbrž
konstitutivní, tvoře nový právní stav. Po smrti jednoho z obou manželů
nelze tedy uznati na rozluku, jak učinil soud prvé stolice. Přes to se
však žaloba nestává v každém případě bezpředmětnou; výjimku stanoví druhý odstavec § 759 obč. zák, který odepírá pozůstalému manželu zákonné právo dědické a nárok na zákonný odkaz přednostní
i tehdy, když zůstavitel podal již žalobu o rozluku manželství z viny
druhého' manžela a když se žalobě vyhoví. Toto zákonné ustanovení
předpokládá tedy, že se ve sporu pokračuje a o něm rozhodne. Než
z ustanovení toho nelze dovoditi, že by i po smrti žalobce přece mohlo
býti ještě uznáno na rozluku. Předpis druhého odstavce § 759 obč. zák.
zavedený třetí dílčí novelou jest předpisem práva hmotného, kterým
bylo změněno dřívější zákonodárství, které z dědické posloupnosti vylučovalo vinného manžela jen, když rozvod nebo rozluka byly vysloveny už před smrtí zůstavitelovou. Předpis ten však neustanovuje nic
o formě výroku. Ze zprávy justiční komise panské sněmovny k prvé
dílčí novele vyplývá, že zákonodárce ustanovením druhého odstavce
§ 759 obč. zák. »když se žalobě vyhoví« měl na mysli, že další řízení
ve sporu sloužiti má k důkazu o oprávněnosti žaloby, jde to z poukazu
na zásadu § 782 obč. zák., podle něhož jest vyloučen z pozůstalosti
mlčením opominutý nepominutelný dědic, o němž dědic dokáže některý
z důvodů výluky z pozůstalosti v §§ 768-770 uvedených. Se zřetelem
na nemožnost rozloučiti manželství již smrtí zrušené není jiného východiska, než omeziti se na výrok o tom, zdali zemřelý žalobce byl
oprávněn domáhati se rozluky z viny druhého manžela, čili nic, kterýžto výrok dostačí úplně účelu druhého odstavce § 759 obč. zák výrok tento však není výrokem konstitutívním, jak míní odvolací soud,
nýbrž určovacím výrokem o právním poměru, tedy výrokem po rozumu
§ 228 c. ř. s. Mínění dovolatelovo, že odvolací soud nemohl, když žalobní návrh znějící na vyrčení rozluky nebyl změněn v návrh na výrok
podle § 228 c. ř. s., vydati rozsudek určovací toho znění, jak učinil, není
správný. Žalobní návrh na rozluku implicite obsahuje v sobě i návrh na
určení viny, kterýžto výrok po zákonu při rozluce musí býti učiněn. Nemožnost uznati na rozluku nepřekáží, by výrok rozlukový nebyl upraven tak, aby, i když rozluka nebude vyslovena, přece zájem pozůsta
losti na zjištění viuy žalované strany na důvodu rozluky byl zachován
a chráněn (čís. 7771 sb. n. s.). Po smrti žalobcově zbývá tedy: z pů
vodní žaloby vskutku v podstatě žaloba podle § 228 cřs. Tato vyžaduje
však právní zájem žalující strany na určení, o které jde. Tiohoto zájmu
v souzeném sporu není. Zájem může záležeti v případě druhého odstavce § 759 obč. zák. jen ve výluce žalované z nároku na pozůstalost
žalobcovu. V souzeném případě tohoto zájmu není, poněvadž žalovaná,
jak napadený rozsudek konstatuje, se vzdala všech svých nároků dě
dických na pozůstalost žalobcovu, i nároku na přednostní odkaz í na
zaopatření z pozůstalosti. Pro nedostatek právního zájmu jest však Ž2loba i s hlediska § 228 c. ř. s. neodůvodněná.
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Příslušnost

k povolení

zajišťovací

čfs.

exekuce na

základě

rozsudku pra-

covního soudu.
(Rozh. ze dne 16. února 1934, Rl 1298/33.)
Na základě rozsudku pracovního soudu v Praze povolil o k r e sní
s o u d v če s k é m K rum lov ě zajišťovací exekucI. Rek u.r s n I
s o u d zrušil napadené usnesení a uložil soudu prvé stohce, bY.v.ec postoupil podle § 44 ex. ~. příslušnému, s~ud,:. D ů vod T Stezovatel
napadá usnesení rekursmho soud~ namlta]e,
so~d 'pl ve st,olIce neb~l
podle § 375 ex, ř. a ~ 37 ..zák. ČIS. }~1/3Ipnsl~sny povolitI exekuCI,
a to ani podle § 4 ex. L, ]ezto exekucmn; tItulem, ],est rozsudek pracovního soudu v Praze, ani podle § 18 ex, L, nebot ]de"o exekucI na p.?-,
hledávky a společnost má své sídlo v Praz,e, ~.~znostI, nelze upntI
oprávnění. Vymáhající věřitel žádá za povolem zajIsťovac,I exeku.ce na
základě rozsudku pracovního soudu v Praze, Podle o § ~7 ,zak, o placo~
ních soudech lze podle rozsudků pracovních soudu vesh exekucI Za]Išťovací, podle ustanovení exekučního řádu oyšem ~xekuci .n~pov5'!u]e
soud pracovní, nýbrž soud přisl?šný P?dle pr.edplsu, exekuc~Iho radu;
Podle § 375 ex, ř. jest příslusny povoIIÍl.za]~sťovacI ex:kucI ,proces.~I
soud prvé stolice, jímž ovšem okresní soud v c. Krumlove ;renI, po. pnpadě též exekuční soud, připojí-li se k návrhu vyh.otovenI exekucmho
titulu opatřené doložkou vykonatelnostI (§ 4 posledm odstav~c), O tento
poslední případ nejd~:. ~ouzeném případě jd~ o exeku.cI na p~h~e
dávky knihovně neZa]Istene, lest p~dle ~ ! 8 Čl~ .. 3 ex. ,L exekucnI!'2
soudem okresní soud, u ktereho ma dlu~mk SVU] obecnY"s?ud a tyz
jest též dle ustanovení § 4 odst. 6 ex, r. soude,m povol~lIclm. P~dle
usnesení krajského soudu obchodního ,!, ~raze ma pov!~na stran~ sldlo
v Praze a nemůže proto jako pOVOIUjICI soud zakrocIÍl okresm soud
v Českém Krumlově,
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu,

z:,

'!:

Důvody:

Rekusní soud zjistil a stěžovatel v dovolacím rekurs~ sám připou~tí:
že povinná strana, společnost z ruče~ím obmezený~, ,;,a podle opove9'
k rejstříku krajského soudu obchodmho v, Praz~ s~,e sIdlo v \raze a ze
toto sídlo bylo též zapsáno do obchodlllho re]sl!~ku (§ .4 Čl s, I, § ~
odst. (2) čís. 12 zákona ze dne 6, března 1906 ClS; 58 L z,). <;lbecne
sudiště povinné strany řídí se tedy podle tohoto sIdla ..Tvr~elll rekurentovo, že spr á v a povinné společnosti je y,edena ': c:eskem, Kr,umlově, je nepřípustn?,";. nov~tou prá~ě t~ko o dalsI tyrz,elll,. ze povl~na, ve
svých dopisech rozsmla a 1 spravlllm uradum oznamlla, ze ma sve sIdlo
v Ceském Krumlově. Jinak stačí odkázati na správné vývody rekursního
soudu.

13295.

Obchodni pomocnici (zákon ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. zák.).
Podíl na zisku, provise i remunerace připadající na období od před
časného propuštění (předčasné výpovědi) až do doby, ve které by 81u.žebni poměr byl ukončen, kdyby bylo bývalo šetřeno smluvené nebo
zákonné lhůty výpovědní, jest části zaměstnancova nároku, jehož uplatnění je vázáno lhůtou .§ 34 zák.
Uplatněn-Jí nárok na podiJ na zisku, provisi a ťem\lneraci za dobu
skutečného výkonu služby před předčasnou výpovědi, nelze použiti
ustanoveni § 34 zák.
Obmezení podle § 34 zák. se nevztahuje na nárok na »odbytné«.
(Rozh, ze dne 16. února 1934, R I 65/34.)
Žalobce byl žalovanou stranou dne 27. března 1932 na 14 dnů vypověděn. žalobce, doličuje, že je obchodním pomocníkem podle "ikona
ze dne 16. ledna 1910 čís, 20 ř. zák" uplatňoval žalobou nároky ze
služebního poměru až do ukončení řádné výpovědní lhůty podle §20
dt. zák., a to vedle platu i. vánoční remuneraci za dobu od 1, čer

vence 1930 do 30. června 1932 ve výši 3,000 Kč a 1.351 Kč 20 h odbytného, Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e žalobu zamítl. O d v ol a c í s o u d zrušil nopadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by
ji, vyčkaje pravomoci, znovu projednal a rozhodl.
N e j v'y š š í s o u d nevyhověl rekursu.
Důvody:

První soud zamítl žalobu z důvodu, že byla podána po uplynutí
propadné lhúty § 34 zákona. Odvolací soud potvrdil zamítnutí jen ve
příčině služného a vyslovil o ostatních uplatňovaných nárocích (remuneraci a odbytném) názor, že nejsou »náhradními nároky« z důvodu
předčasného propuštění ve smyslu § 29 zákona, takže nebyly dotčeny
tím, že žaloba byla podána po uplynutí lhůty § 34 zákona, V § 34
cit. zák. jsou šestiměsíční propadnou lhůtou podmíněny mimo jiné n~
roky na náhradu škody pro předčasné propuštění ve smyslu § 29, Ze
»před~asným propuštěním« jest rozuměti i propuštění obchodního pomocníka, když zaměstnavatel, neuplatniv ani zvláštní důležitý důvod
k předčasnému propuštění, použil k rozvázání služebního poměru výpovědi, přičící se výpovědní době buď smluvené nebo zákonem určené,
dovodil nejvyšší soud již v rozhodnutí ve sb, n. s, C, 4393, k němuž se
odkazuje. § 29 ustanovuje, že zaměstnanec, byv' předčasně bez důleži
tého důvodu propuštěn, může bez újmy dalších nároků na náhradu
škody žádati kromě části platu přiměřené jeho dosavadním výkonům,
plat náležející mu podle smlouvy za dobu, jež by musila projíti až do
skončení služebního poměru uplynutím určené smluvní doby nebo řá:d
nou výpovědí. Z toho vyplývá, že zákonodárce k této posléz uvedené
části úplaty hledí jako k nároku na náhradu škody, Že k úplatě jako
odměně v širším slova smyslu náleží mimo služné podíl na zisku, provise i reml1nerace, vychází najevo z ustanovení § 16 a jeho zařadění do
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oné části zákona, v níž pod hlavním naplsem »odměna« jsou uvedeny
jednotlivé příslušné nároky a zvlášť označeny písmeny a až c a nemůže
býti pochybnosti o tom, že, je-li právní nárok na remuneraci opodstatněn, tvoří část zaměstnancovy odměny, jejíž vyplacení je jen vázáno lhůtou (viz rozh. býv. n. s. ve Vídni z 13. října 1910 úř. sb.
č. 1280). Byl-li služební poměr zrušen před splatností nároku, má zaměstnanec nárok na remuneraci ve výši, odpovídající poměru mezi obdobím služebním, pro které se odměna poskytuje, a uplynulou služební
dobou (§ 16), t. j. v případě § 29 (předčasné propuštění) až do doby,
ve které by služební poměr byl ukončen, kdyby bylo bývalo šetřeno
umluvené nebo zákonné lhůty výpovědní, a podle § 29 odst. (2) zákona je i tato část odměny splatnou současně se zrušením služebního
poměru. Tomu-li tak, jde i tu o nárok na náhradu škody z důvodu
předčasného propuštění, podléhající preklusi podle § 34 zák. čís. 20/
1910 ř. zák. V souzeném případě neuplatňuje však žalobce jen vánoční
(novoroční) remuneraci, jež by jinak byla splatná až koncem roku 1932
a jen pro rozvázání služebního poměru se stala splatnou již dnem
30 června 1932, nýbrž i remunerační částky splatné ke konci roku 1930
a 1931. Tyto obě zadržené částky, předpokládající, že žalobce na remu ne raci vůbec má nárok, nebylo by lze pokládati za odměny v § 29
zákona čís. 20/1910' ř. z. dotčené, ježto zaměstnanci příslušej! bez
ohledu na výpověď, pokud se týče na propuštění, pod I e sml o u vy
za jeho dosavadní výkony a proto nejde tu o nárok, jaký má § 34 cit.
zákona na mysli. "Odbytné« není částí odměny za konané služby,
nýbrž poskytuje se, bylo-li umluveno, stejně jako pense k zajištění existence zaměstnancovy pro případ rozvázání služebního poměru výpovědí, propuštěním a vystoupením. Jde tu tedy o smluvní nárok, jenž s náhradou z důvodu propuštění nemá nic společného a proto nelze naň vztahovati obmezení podle § 34 citovaného zákona. Rozhodnutí sb. n. s.
čís. 7719, k němuž rekurent odkazuje, se na souzenou věc nehodí, neboť
předpokladem tohoto rozhodnutí byl zcela odlišný skutkový základ, že
se totiž obchodní pomocník zavázal, že pro případ vystoupení ze služby
zaplatí zaměstnavateli pevně smluvenou náhradu, t. j. smluvní pokutu,
náležející k nárokům zaměstnavatele proti zaměstnanci podle § 31 (3)
zákona. Ježto první soud, vycházeje z mylného právního stanoviska, se
obranami žalované proti důvodu a výši nároků, pokud podle § 34 zák.
nejsou prekludovány, neobíral a nečinil v těchto směrech nutná skut:
ková zjištění, nepochybil odvolací soud, zrušiv rozsudek soud~ prvn~
stolice, a vrátiv mu 'rozepři podle § 496 čís. 3 c. ř. s. k další':1u Jednám
a novému rozhodnutí, při čemž bude ovšem třeba k tomu přIhlédnoutI,
že p o ž a d o van é r emu n e r a c e, jak svrchu dolíčeno, pozůstávají
z více nároků, z nichž 'jeden (poslední) zanikl preklusí.
čis.
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Vyrovnací řád z roku 1914.
Bylo-li při prodeji zboží před zahájením vyn;lVn!lcího řízeni, o jm~nf
kupitele ujednáno zapraveni kupni ceny ve splatkacb bez ztraly Ihut,
nebyl prodatel s to vykonati volbu podle čl. 354 obch. zák. cltive, než
uplynula lhůta k posledni splátce kupní ceny.

Nebyl-Ii kupitel v době zahájeni vyrovnacího řízeni v prodlení s odzbožl ani s poslední splátkou, ježto jeji dospělost nastala až po
zahájení vyrovnáni, nespadá nárok prodatele na náhradu škody (čl. 354
obch. zák.) 'do kupitelova vyrovnáni.
běrem

(Rozh. ze dne 16. února 1934, Rv I 1101/32.)
Žalovaná firma koupila od žalující pozůstalosti dne 17. května 1930
na pevno 875.5 m' dřeva. Kupní cenu bylo zaplatiti dne 10. února 1931,
10. března 1931, 10. dubna 1931 a 10. května 1931 ve splátkách po
15.000 Kč a poslední splátku 19.440 Kč dne 10. června 1931. Žalovaná
odebrala v lednu 1931 jen 72 m' dřeva a zaplatila zaň 8.508 Kč 25 h,
zbytek 803.50 m' dřeva neodebrala a kupní cenu zaň nezaplatila. Dne
1. června 1931 bylo o jmění žalované zahájeno vyrovnání. Dopisem ze
dne ll. června 1g.31 vyzvala žalobkyně žalovanou, by zaplatila dříví
a s ním naložila a poskytla jí dodatečnou lhůtu do 19. června 1931 s tím,
že jinak prodá dříví na její účet a bude požadovati náhradu škody.
Ježto žalovaná neodebrala zbytek dříví v dodatečné lhůtě, prodala žalobkyně dne 13. července 1931 dříví na burse a domáhala se žalobou,
o niž tu jde, na žalované náhrady škody. Žalovaná namítla mimo jiné,
že není povinna zaplatiti celou zažalovanou pohledávku, ježto bylo
o jejím jmění zahájeno vyrovnací řízení, a vznesla mezitimní určovací
návrh, že žalobní nárok příSluší nejvýše v hranicích vyrovnání přijatého
dne 28. srpna 1931. Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e uznal právem: 1. že se zjišťuje, že nárok žalobkyně na náhradu škody nespadá
do vyrovnání žalované a 2. že žalovaná jest povinna zaplatiti žalobkyni
zažalovaný peníz. V otázce, o niž tu jde, uvedl v d ů vod ech: škoda,
jak bylo zjištěno, povstala chováním se žalované. jež nezaplatila i poslední smluvenou zbytkovou pohledávku kupní ceny dne 10. června
1931 a nedodržela jí k tomu danou dodatečnou lhůtu dne 19. června
1931, a svépomocným prodejem dne 13. července 1931. Obě lhftty spadají do doby po I. červnu 1931, kdy bylo zahájeno vyrovnací řízení
J. jmění žalované firmy. Podle cís. nařízení ze dne ID. prosince 1914
čís. 337 ř. zák. (vyrovnacího řádu), jež zde přichází ještě v úvahu,
spadají pod vyrovnání všechny pohledávky, nepožívající přednost, jež
tu byly v době zahájení vyrovnacího řízení (§§ 7, 10 vyrov. ř.). Pohledávky podléhající vyrovnání nemusí záležeti v peněžitém plnění a
jejích peněžitá výše může býti neurčitá (§ 14 vyr. ř.). Jest je uplatňovati
podle odhadní ceny v době zahájení vyrovnacího řízení, při čemž pohledávky se lhůtou platí za splatné Kdo má podmíněnou pohledávku
(§ 16 vyr. ř.), může žádati, by zajištěno bylo zaplacení pro případ
uskutečnění odkládací a neuskutečnění rozvazovací výminky, je-li však
podmínka rozvazovací, může, dá-li jistotu, pro případ, že se podmínka
uskuteční, žádati zaplacení. Tyto nároky podléhají vyrovnání. Před
pokladem §§ 14-16 vyr. ř. jest, že již v čase zahájení vyrovnacího
řízení nárok tu byl, i když výše jest ještě neurčitá, nebo nárok jest
podmíněný. Ani jednoho z těchto případů tu není. Nárok žalobkyně na
náhradu škody podle čl. 354 obch. zák. vrhal sice stíny již před tím,
ale vznikl teprve po nedodržení dodatečné lhůty ze dne 19. června
1931, určen byl, pokud se týče výše, veřejným prodejem ze dne 13. čer-
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vence 1931, podmíněný nebyl. Bylo proto zjišťovací nárok vyříditi,
i když ne ve smvslu žalované, tak, že žalob ní nárok nespadá pod vyrovnání, t. j., žé žalovaná strana zažalovanou pohledávku, jak byla
přiznána, iest povinna zaplatiti bez ohledu na kvotu na splátky vyrovnání. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y:
Nesprávně prý posoudil soud' prvé stolice spornou věc po stránce
právní, jsa právního názoru, že škoda žalující straně povstala teprve
po 1. červnu 1931, kdy bylo zahájeno vyrovnaci řízení o jmění žalované firmy. Škoda vznikla prý již co do důvodu nezapravením první
splátky, čímž žalovaná strana kupní smlouvu porušila. Důvodem škody
jest prý toto porušení smlouvy, které nastalo před zahájením vyrovnacího řízení. Odvolání poukazuje též k tomu, že žalovaná již před zahác
jením vyrovnání oznámila prý žalobkyni, že dřiví nemůže ani odebrati
ani zaplatiti. Výtka není odůvodněna. Právní názor soudu prvé stolice,
že škoda žalující strany vznikla po 1. červnu 1931 z neodebrání dříyí
a z nezaplacení kupní ceny do 10. června 1931 a z veřejného prodeje
dříví dne 13. července 1931 podle čl. 343 obch. zák., jest správný. Žalovaná porušila sice smlouvu nezapravivši prvou splátku dne 10. února
1931, avšak tím uplatňovaná škoda žalobkyni nevznikla a žalobkyně
byla jen oprávněna žádati zapravení splátky, nemohla však práva volby
podle čl. 354 a 356 obch. zák. uplatňovati a dříví podle čl. 343 obch.
zák. prodati, nýbrž teprve až po 10. červnu 1931. I kdyby žalovaná
před zahájením vyrovnacího řízení byla prohlásila, že nemůže dříví ani
odebrati, ani zaplatiti, bylo by pro spor bez významu. Z dopisu žal~
vané firmy ze dne 16. května 1931 prohlášení takové také nevyplýva.
Jest nesporno, že žalovaná měla dříví zaplatiti ve splátkách měsičně po
15.000 Kč, dnem 10. února 1931 počinajíc a doplatiti Je měla dne 10.
června 1931 částkou 19.440 Kč. Nezaplacenim splátek ztráta lhůt nenastala, takže celá kupní cena byla splatná teprve dnem 10. června 1931.
Pak teprve mohla žalovaná vykonati právo volby podle čl. 354 a 356
obch. zák., nikoliviiž v únoru 1931 po nezaplacení první splátky splatné dne 10. února 1931.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovoláni.

a disposici nadále zůstalo, dala teprve. dopisem z<; d~e ll. ·června 193~
k disposici po úplném zaplacem kupm ceny, spravne dovodIl odvolacl
soud a dovolatelka se v tom směru odkazuje na příslušné důvody naříka~ého rozsudku. Prodlení žalovaná ani nepopírá, naopak připouští,
že neodebrala dříví, jež dle smlouvy ze dne 17. května 1930 koupila,
až na částku 72 m', - o kterou však v tomto sporu neběží - , a že
nezaplatila splátky uvedené v jejím dopise ze 17. května 1930. Třebaže
uzavření kupní smlouvy, z níž nárok žalob ní vyvěrá, spadá před dobu
zahájeného vyrovnacího řízení o jmění žalované, t. j. 1. června 1931,
a třebaže žalovaná porušila tuto smlouvu nedodrževši čtyry splátky do
této doby, nebyla žalobkyně povinna do 'té doby vykonati volbu podle
čl. 354 obch. zák., poněvadž teprve 10. června 1931 uplynula lhůta
k poslední splátce kupní ceny. Nebylo ve sporu tvrzeno a nebylo prokázáno 'ujednání, že pro případ nezaplacení jedné splátky má nastati
splatnost osta tnich splát~k, a že běželo o postupné dodávky v určitých
termínech, při nichž by prodatelka byla oprávněna pro případ nezaplacení jedné dodávky odstoupiti od smlouvy co do zbytku smlouvy. Zalobkyni škoda vznikla teprve, když byla podle zákona s to provésti svépomocný prodej podle čl. 343 obch. zák., což se mohlo státi teprve,
když marně prošla dodatečná lhůta daná žalované ve smyslu čl. 356
obch. zák. Žalovaná do 10. června 1931 nebyla v prodlení, pokud se
tkne odběru zboží, ani pokud jde o poslední splátku 19.440 Kč, a proto
žalobkyně nemohla do této doby vykonati právo volby dle čl. 354
obch. zák., a nebyl proto do této doby dán právní základ žalobního nároku a příslušná pohledávka neexistovala. Důsledkem toho správně
usoudil y nižší soudy, že žalobní nárok nespadá do vyrovnacího řízení
žalované (§§ 14, 16 starého vyr. ř.), a právem uznaly na přísudek zjištěné škody 55.982 Kč. Ani způsob provedeného svépomocného prodeje, ani výše škody z něho vyplývající není dovoláním napadeno. Dovolatelka se neprávem odvolává na rozhodnutí uveřejněné pod Č. 2459
sb. Adler-FriedJander, poněvadž v tom případě šlo o ujednané postupné
dodávky v rllzných termínech s vyhrazeným způsobem placení, tedy
o případ jiného skutkového základu, než je v souzeném případě.

Důvody:

Dovolatelka napadá názor odvolacího soudu, že žalobkyně mohla
vykonati právo volby podle čl. 354 obch. zák. teprve po 10. červr;u
1931 a pak provésti svépomocný prodej podle čl. 343 obch. zák. uv.adějíc, že právo volby měla vykonati ihned, jakmile žalovaná porušIla
smlouvu, nezaplativši první splátku kupní ceny, to jest 10. února. 1931,
a dále tvrdí, že žalobkyně nebyla vůbec již v té době oprávnena se
zbožím disponovati, poněvadž prý z jejích dopisů ze dne 29: srpna 1930
a 10. října 1930 vysvítá, že pokládala prodané dříví za převzaté. Obě
tyto výtky jsou neopodstatněné. Základem žaloby je nárok na n~hradu
konkretní škody podle volby vykonané ve smyslu čl. 354 obch. zak. pro
nesplnění jednotné smlouvy. kupítelkou.
Zákonným předpokladem takové škody je, a) že kupitel je v prodlení. b) že zboží nebylo ještě odevzdáno. Že předpoklad b) nenastal a žalovaná dříví v srpnu, pokud se
týče v říjnu 1930 nepřevzala, nýbrž, že jí je žalobkyně, v jejíž držení

čis.
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Připustil-li ten, komu finanční úřady zabavily cizí valuty podle § 5
vl. nař. ze dne 6. března 1919, čls. 113 sb. z. a n., že jednal proti zákonu, vzdav se zároveň nároku na vráceni zabavené valuty a zažádav,
aby bylo upuštěno od dalšiho trestního řlzeni, v čemž mu bylo vyhověno, nemůže se pomáhati na československém státu vrácení zabavené
valuty z dt'lvodu obohaceni žalovaného státu.

(Rozh. ze dne 16. února 1934, Rv I 1315/32.)
Dne ll. srpna 1920 byla zadržena Debora T-ová, u r,jž bylo při tě
lesné prohlídce nalezeno 4343 amerických dolarů. Žalobce doznal, že
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tyto dolary jsou jeho vlastnictvím, a vzdal se nároku na vrácení dolarů
jež byly prohlášeny za propadlé. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se ža~
lob ce na československém státu zaplacení 23D.15l Kč, tvrdě že žaloů vod ů:
vaný byl zabavením oněch dolarů obohacen a to z těchto
Ž:,lob~e se z obavy před pokutou pokud se týče před odvedením do
vezem pod nátlakem a na návrh vyšetřujícího komisaře zřekl dolarů.
Přemýšleje o věci přišel k názoru, že postup úřadu byl protizákonný
a prot? žáda}, by vý,:ok ú!ední byl zrušen a aby mu byly peníze vrá~
ceny, zadosh Jeho vsak hnančním ředitelstvím ani hlavním finančnim
ředi,tel~tvím nebylo vyhověno. Na žalobcovu stížnost k nejvyššímu
~eravm.mu soudu byl vydán nález, v němž se praví, že výnos finančního
~radu Jest ,považovati za prohlášení úřadu jménem státu jako strany,
ze pemze zalobcl nevydá, kteréžto prohlášení podléhá ko"nici řádných
soudů a není odporovatelné. Proto žalobce tvrdí, že úřade~ příslušným
? věcI rO,zhodovati byl úřad politický a, dokud tento úřad nevyslovil, že
zalobce. Jednal proh. zakazu ?b~?odování s valutou a že má býti proto
potrestal!, mUSl byh fmančm urad považován za depositáře zabavené
valuty. Zaloba byla obě man i ž š í m i s o u d y zamítnuta o d v o _
I a c í m s o u d ,e m z těchto d ů vod ů: Jest zjištěno, že dne '11. srpna
1920 byla zadrzena Debora T -ová, že bylo u ní při tělesné prohlídce
nalezeno 4.343, am;r. dolarů, ,~e žalovaný doznal, že tyto dolary jsou
Jeho vlastmctvlm, ze Je bez uredního povolení nakoupil od Američanů
v okolí T., že doznal, že jednal proti čl. 5 vl. nařízení čís. 113/19 sb.
z. a n., že se vzdal nároku na vrácení těchto peněz a že žádal, by mu
byl,trest promlllut a by od dalšího řízení bylo upuštěno, a že se vzdal
dalslch obran. Z :oho ,vyplýv.á, že si žalobce byl dobře vědom toho, že
se dopusl!l !l:estneho cmu a len z toho důvodu žádalo upouštěcí řízení
a pro ten pnpad se vzdal dalších obran. Usnesením finančního ředitel
ství v U, ze dne 4. října 19201 je prokázáno, že upouštěcí řízení bylo pov?l~no, důchodkové řízení bylo zastaveno a vzhledem k zabaveným pe?ez~m od, stanovení zvláštní pokuty upuštěno. Z toho plyne, že finanční
redltelstvl zabavIlo 4.343 dolarů jen proto, že žalující jednal proti zákonu, a že bylo k zabavení podle čl. 7 vl. nař. č. 113/19 sb. z. a n.
oprávněno. Stalo se proto zabavení dolarů v řádném řízení odůchodko
vé~ tr,estním ~inu a nemůže proto žalovaný žádati vrácení, když se
vr,:~em ,:z?al J.~~ proto, by ušel další pokutě, a když žalovaná strana
~ zad?sh .~~Iujlclho upushla od dalšího přísnějšího stíhání jen proto,
:~ se zalujlCl k.trestnému čmu doznal a s mírnějšími následky trestného
cmu se spokojll. Nemůže proto hýti řeči o hezdůvodném obohaceni
t~m, kde stát na?ývá něčeho, vykonávaje trestní pravomoc, na základě
~~kon~. Že, Sl pf! tomto důchodkovém trestním řízení počínal některý
uredm organ nesprávně, žalobce netvrdí, uvádí jen, že jednal pod ná!Iakem hrozby prohlášeného a neexistujícího zákona pokud se týče naríze~í. Ale oko,lnost, .že žal.ujícímu bylo sděleno, jaké následky v pří
pade .?dsouzen~ ho .~l!hnouh moho,U a .iak by bylo snáze lze horším následkum trestnlm UJIl!, nelze poklad ah za neoprávněnou hrozbu an žalovaný věděl a doznal, že se dopustil trestného činu a že ho také musí
stihnouti trest, a volil menší následky trestu, A že se činu trestného skutečně dopustil, vysvítá z celého jednání žalujícího, poněvadž by takovým tajným způsobem osobou třetí dolary nebyl převážel.
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nevyhověl

dovoláni:

Důvody:

Nižší sóudy právem opřely své rozhodnutí o to, že žalobce sám při
pustil, že jednal proti zákonu, že se vzdal nároku na vrácení zabavených dolan! a zažádal za upuštění od dalšího trestního řízení, v čemž
mu bylO vyhověno. Tím se stalo, že věc nebyla dále projednávána, protože právě trestní řízení tím bylo skončeno, a je nerozhodné, bylo-Ii žalobci vyřízení finančního ředitelství v U. ze dne 4. října doručeno, čili
nic, bylo-li jen trestní řízení na základě žalobcovy žádosti zastaveno;
z toho důvodu nebyl skutkový děj přezkoumán s hlediska jiných před
pisů, po případě před jiným úřadem a tento úřad nemohlo věci před
uplynutím promlčecí lhůty rozhodnouti. Proto nesejde ani na tom, zda
byl finanční úřad příslušný, či zda patřila věc, jak míní žalobce, před
politický úřad. I kdyby tu nebylo bývalo příslušnosti finančních úřadů,
nebylo prohlášení žalobcovo před nimi a úřední jednání, k němuž následkem tohoto jeho prohlášení došlo, právně bezvýznamné a neplatné,
protože kdyby byl správný nynější názor žalobcův, byla by bývala
trestní věc postoupena příslušnému politickému úřadu, ale propadnutí
zabavených dolarů ani v tomto případě se zřetelem k předpisu § 21
odst. 3 nař. 644/19, jehož se sám žalobce dovolává, nebylo vyloučeno.
žalobce tedy neprávem vytýká teprve nyní nepříslušnost finančních
úřadů a nezákonnost jejich opatření, když se v onom trestním řízení
předepsanou cestou nebránil, a neprávem své nároky na vrácení dolarů uplatňuje teprve v době, kdy už podle jeho tvrzení nastalo promlčení. Nesejde tudíž na tom, zda se žalobce provinil proti tomu před
pisu, jenž byl uveden ve vyjádření finančního úřadu, nýbrž stačí - jak
správně uvedly nižší soudy, že si byl žalobce vědom, že jednal proti
předpisu, že s opatřením finančního úřadu souhlasil, že se vzdal nároku
na vrácení dolarů a že požádal, by trestní věc dále projednána nebyla.
Jaké motivy ho k tomu vedly, je nerozhodné. Za těch okolností nemůže
žalobce nyní dovozovatí, že finanční správa byla jen depositářem dolarů, jež byly prohlášeny za propadlé, ane.bo že žalovaný stát byl bezdůvodně obohacen. Odvolací soud správně poznal také, že ve sdělení
úřadu o tom, jaké následky mohou žalobce stihnouti, nelze shledávati
neoprávněnou hrozhu. Z nálezu nejvyššího správního soudu nemůže
žalobce nic dovozovati ve svůj prospěch, protože v nálezu otázka, pří
sluší-Ii žalobcí soukromoprávní nárok na vrácení požadované částky,
nebyla řešena,
čís.

13298.

Byly-Ii veCl vylučované žalobou podle § 37 ex. ř. již právoplatně
prodány veřejnou dražbou, nelze již s úspěchem vylučovati je, nýbrž
jen výtěžek za ně doci1ený. Setrval-li j pak žalobce při své žalobni žádosti o vyloučeni věcí, ač žalovaný namítl, že vylučované věci již byly
právoplatně prodány, a neučinil-li návrh na změnu žalobni žádosti
v ten rozum, by mu byl vydán výtěžek za vylučované předměty, jest
žalobu zamltr.outi.
(Rozh. ze dne 16. února 1934, R II 4/34:)
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Žalobu o vy loučení věcí z exekuce pro c e s II i s o II d P r v é
s t o I i c e zamítl. O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a
vrátil věc prvému soudu, by ji, vyčkaje pravomoci, znovu projednal a
rozhodl.
N e j vy Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc odvolacímu soudu, by, nehledě ke svému zrušovacímu důvodu, o odvolání
znovu rozhodl.
Důvody:

Odvolací soud v napadeném usnesení uvádí, že není sporu o tom,.
že vylučované předměty (kůň, kráva a vůz) byly s realitou jako její
příslušenství prodány, že příklep byl právoplatně udělen dne 25. dubna
1933, a že vylučovací žaloba byla podána 22. května 1933. V rozhodnutí čís. 8092 sb. n. s., jehož se odvolací soud sám dovolává, bylo vyloženo, že vylučovací žaloba podle § 37 ex. ř. jest přípustná i po exekučním prodeji nemovitostí, dokud se rozvrhové usnesení nestalo pravoplatným, a že i pak lze uplatniti nepřípustnost exekuce, jenže nemůže
po příklepu již býti vylučována věc sama, nýbrž podle zásady »pretium
succedit in locum rei« jen výtěžek za ni docílený. Byly-li tedy v souze-·
ném případě vylučované předměty právoplatně veřejnou dražbou již
prodány, nelze je již s úspěchem vylučovati, nýbrž jen výtěžek za ně
docílený, a je důsledkem toho zbytečné prováděti důkazy v tom směru,
zda žalobci přísluší takové právo k zabaveným a prodaným předmě
tům, které činí exekuci nepřípustnou, jakž odvolací soud vyslovuje a
z toho důvodu rozsudek prvního soudu pro neúplnost zrušuje. žalobce
při své žádosti žalob ní o vyloučení předmětů setrval, ač žalovaný namítl, že vylučované předměty již byly právoplatně prodány, a návrh na
změnu žádosti žalobní v hořejším smyslu neučinil. Poněvadž k rozhodnutí o původním žalobním návrhu doplnění řízení ve smyslu napadeného usnesení není třeba, nezbylo než rekursu vyhověti a jak shora rozhodnouti.
čís.

13299.

Oprava pachtovného podle vládního nařízení ze dne 29. července
čís. 164 sb. z. a n.
Vzdání se nároku na úpravu pachtovného, nastavší před vydánlm
vládního nařízení čís. 164/1933 sb. z. a n., nemá právní účinek.
Nároku pachtýře na úpravu pachtovného není nutně na závadu, že
pachtýř použil k obdělávání též námezdn/ch sil.

Důvody:

Nižší soudy rozhodly, že navrhovatelům n~přfsluší nárok na úP:~Vl1
pachtovného, poněvadž s~ ve, čl. XV pachtovm smlouv;: ze ;Ine 24. :!]n,;
1928 vzdali již předem ]akekoh ochrany pachtu 1 naroku na Slllzelll
pachtovného, které by budoucím zákonem a nařízením bylo stanoveno.
Toto rozhodnutí je nezákonné. Na základě zmocnění daného § 1 zákor,a z 9. června 1933 čís. 95 sb. z. a n. vydala vláda nařízení ze dne
29. července 1933, čís. 164 sb. z. a n. V § 10 tohoto vládního nařízení
se praví, že zůstávají nedotčena všechna jíná ustanovení pachtovní
smlouvy, čemuž jest rozuměti tak, že zůstávají nedotčena ona ustanovení smluv pachtovních, jež nejsou přímo předmětem tohoto vládního
nařízení. Vládní nařízení však vzhledem na mímořádné poměry ve výrobě zemědělské, chtějíc pomoci pachtýřům v jejich obtížném postavení, dává možnost upraviti pachtovné sjednané před 1. říjnem 1932,
z čehož plyne, že použití vládního nařízení může vyloučiti jen nedostatek náležitostí tímto vládním nařízením vyžadovaných, že však nemá
právní účínek vzdání se nároku na úpravu pachtovného, nastavší před
vydáním vládního nařízeni.
_
Další nezákonností jest, že prvý soud nevyhověl návrhu Karla R-a
na úpravu pachtovného proto, že, ač jinak bylo vyhověno podmínkám
§ 6 vládního nařízení, Karel Ř. k .obdělávání spachtovaných pozemků
kromě své rodiny používá též kočího a sjednaných lidí. Pojem hospodaření podle § 6 cit. vládního nařízení vyžaduje sice, by pachtýř se
hospodářských prací na spachtovaných nemovitostech sám nebo se
svou rodinou osobně súčastnil, nevylučuje však, aby k obdělávání nepoužil též námezdních sil, bez nichž se při výměře přes 8 ha nelze vždy
obejíti.
čís.

13300.

Úprava pachtovného podle vládního nařízení ze dne 29. července

1933, čís. 164 sb. z. a n.
S hlediska § 7 vl. nař. jest rozhodná úhrnná
půdy
týře.

výměra

zemědělské

všech hospodářských celků, soustředěných v rukou téhož pach-

1933.

(Rozh. ze dne 17. února 1934, R I 1288/33.)

o b a niž š í s o u d y rozhodly O návrhu pachtýřů na úpravu
pachtovného tak, že navrhovatelům nárok na úpravu pachtovného ne_o
přísluší.
.
N e j vy Š š í s o u d změnou napadeného usnesení zrušil usnesení
prvého soudu a vrátil mu věc, by o úpravě pachtovného znovu rozhodL

(Rozh. ze dne 17. února 1934, Rl 96/34.)
Navrhovatel měl v pachtu od obce P. velkostatek v B. a velkostatek L., od obce K. velkostatek K. Výměra zemědělské půdy činila:
u velkostatku B. 114 ha 70 a 88 m', u velkostatku L. 193 ha 33 a 44 m'
a u velkostatku K. 120 ha. Návrh pachtýře na úpravu pachtovného
z velkostatků B. a L., s o udp r v é s tol i c e zamítl. Rek u r sní
s o u d napadené usnesení potvrdil. D LI vod y: Stížnost vytýká prvnímu soudu mylnost jeho právního názoru, podle něhož, má-li pachtýř
více hospodářských celků, jest výměru jich sčítati, kdežto stěžovatel se
domnívá, že pro posouzení přípustnosti úprav)' jest posuzovati výměm
každého celku zvlášť. Avšak neprávem. Podle doslovu § 7 vlád. nař,
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ze dne 29. července 1933 čís. 164 sb. z. a n. může o úpravu pachtovného žádati oachtýř hospodářských celků, jako jsou dvory, statky nebo
usedlosti, nej)řesahuje-li vým~ra. ze~ědělské půdy .2~0 ha. Již. z toho~~
všeobecného doslovu vyplýva, ze zakon nerozeznava, zda ma pachtyr
jeden či více hospodářských celků v pachtu, ani zda je má od jednoho
či od více propachtovatelů, ani, zda jsou v témže okrese, či v okresích
různých, nýbrž že jediným rozhodujícím měřít~em pro)soucnos! p~c~
týřova nároku je výměra zemědělské půdy v Jeho rukach soustr~de.ne.
V tom má pravdu stěžovatel, že i nájemce několi~a. h?spodárskyc~
celků může žádati o úpravu pachtov~éh~; t;0dle z~em ..Clt. ust~n~ven.l
však jen potud, pokud výměra zeměd.elske pudy, t~ J: J~Jlch zemed~lske
půdy nepřesahuje 250 ha. Tomuto nazoru nasvedcuJe 1 ustanoven~ § 1
vlád. nař., kde se rovněž nečiní rozdíl, zda má pachtýř spachtovane pozemky od jednoho vlastníka nebo jednotnou sml?uvou; č~ od vice vlastníků, ani, kde jsou, klade však podmínku maxlmalnf vymery Jepc? 8 ha,
t. j. nejen vlastních, nýbrž i se spachtovant~i ?ohromady a ~alsl .podmínku, že je sám nebo se svou rodmou obdelava. I kdyby v pnpade § 7
byly spachtované objekty každý v obvodu jiného okresního soud~, nemůže býti na závadu úpravě pachtovného z každého objektu, pakl! cel~
ková výměra zemědě};;ké. půdy, kter?u pachtýř ~á. v p.a.chtu, tedy mkol!
jednotlivého hospodarskeho celku, pk se dommva stezovatel, Jest pod
250 ha. Kdyby měl býti názor stěžovatelův správný, mohl by.. žád~h ~a
úpravu pachtýř, který má v řadě objektů spachtováno po pnpade nekolik tisíc ha' půdy byl by však z práva toho vyloučen ten, kdo v Jednom celku má třeba jen málo ha přes 250 ha zemědělské půdy. Není
třeba blíže se zabývati otázkou hospodářské síly pachtýřovy, . k~yž
vládní nařízení samo určuje podmínku pro úpravu pachtu ve vymere
půdy, ovšem podle důvodové zprávy zřejmě posuzujíc hospodářskou
sílu pachtýřovu podle výměry půdy spachtované.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

DovolaCí rekurs vytýká napadenému usnesení, jímž bylo potvrzeno
usnesení soudu prvé stolice, nezákonnost. Leč neprávem, .poněvadž rekursní soud nevyložil předpis § 7 vládního nařízení protizákonně,. ?zn.av,
že je rozhodná úhrnná výměra zemědělské půdy všech hospodarskych
celků, soustředěných v rukou téhož pachtýře.
čís.

13301.

Zákon ze dne 6. června 1924 čis. 128 sb. z. a n. se nevztahuje na
pohledávku okresni hos~odář~~~ zál~ž~y, jež. vznikla před
tohoto zákona a byla za Jeho uctnnosb jen uznana.

úvěrQvou
účinnosti

(Rozh. ze dne 22. února 1934, Rl 1241/33.)
Při roku k rozvrhu nejvyššího podání za exekučně vydraženou nemovitost přikázal ex e k u č n! s o u d zbytek nejvyššího po~án~
Okresní hospodářské záložně v R. Prol! tomu vznesl odpor hypotekarm

věřitel: Hospodářské

skladištni družstvo,: B. a odůvo?nil odpo.r. ti~, ~e
právní jednání které je základem pohledavky Okresnr hospodarske založny v Ř. je~t nicotné, protože odporuje předpisům §§ 7, 8, 13 zák.
čis. 128/H124 sb. z. a n. Soud prvé stolice odpor zamítl. Dů
vod y: Jest sice pravda, že podle § 13 zák. čís. 128/1924 sb. z. a n.
není dovoleno zakládati průmyslové podniky a v nich se zúčastniti,
provozovati bankovni obchody přes meze tohoto zákona; avšak zákon
nikde neustanovuje, že jednání, přičící se těmto předpisům, jest ne"
platné. Jest míti za to, že i kdyby právní jedn~ní, které jest základem
pohledávky Okresní hosp.o~ářské zálo~ny voR. bylo předos:vza~o. za
platnosti zákona a bylo :-!c1l1~n? prol! pred~l~~m .za~ona, muze mlh za
následek odpovědnost pnslusnych lunkclOnaru zalozny, mkol!v neplatnost pohledávky, pro kterou bylo zřízeno na nemovitosti dlužníka právo
zástavní a z části vydobyt exekuční titul. Rek u r sní s o u d nevyhověl rekursu Hospodářského skladištního družstva.
N e j vy Š š í s o u d zrušil usnesení obo~. n!žších soudů po!ud,yokud jimi bylo rozhodnuto o odporu proh pnkazanl zbytku ne]vysslho
podání Okresni hospo?ářské záložně v.Ř. a odkázal od.porovatele s jeho
odporem na pořad prava (§ 231, druhy odstavec, ex. r.).
O

ů

vod y:

'Především

je rozhodno. zda úvěrová pohledávka Okresni záložny
Ř .. za dlužnikem vznikla. před úč~nnos.tí zá~ona. ze dne
6. června 1924 Č1S. 128 sb. z. a n. Vzmkla-I! pred!lm a slo-I! podle
úvěrniho prohlášení ze dne 18. září 1924 jen o jeji uznání, nevztahují
se na tuto pohledávku vůbec předpisy zákona čís. 128/1924 sb. z. a n.
Teprve, kdyby bylo zjištěno, že pohledávka vznikla již za účinnosti tohoto zákona, bude lze řešiti otázku, zda šlo při poskytnutí úvěru dlužníku o jednáni nieotné. Při tom bude vzhledem k ustanovení § 10 zákona čís. 128/1924 přihlédnouti především k jednacímu řádu Okresní
záložny hospodářské v Ř. Neni tu proto dostatečného skutkového podkladu, aby ihned o odporu mohlo býti rozhodnuto, nýbrž závisí rozbodnuti to na zjištění sporných skutečností (§ 231 ex. ř.), a bylo proto
rozhodnuto, jak se stalo.
hospodářské

v

čís.

13302.

K exekučnímu' zabavení svršků, jež nejsou v dlužnlkově držení,
byvše podle soudruho přikazu vzaty do uschováni, jest zapotřebí svoleni soudu povolivšího uschováni. Souhlas neru již v povoleni exekuce
zabavením uschovávaných svrškú. Došlo-Ii k zabaveni bez tohoto souhlasu, jest osoba, pro niž bylo uschování povoleno, oprávněna si stěžo
vati do výkonu exekuce a domáhati se zrušení exekuce.
(Roth. ze dne 2'2. února 1934, R I 1327/33.)
K návrhu obce T. bylo povoleno proti dlužníku prozatímní opatření,
za něhož byly vzaty věci do uschování. Napotom byla povolena
Dr. Z-ovi exekuce k vydobytí peněžité pohledávky zabavením oněch
Civilni rozhodnutí XVI.
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věcí.

K návrhu obce T. ex e k u ční s o u d exekuci zrušil proto, že si
obec T. vymohla k zabaveným předmětům prozatímní opatření jich
úschovou, že zabavené předmi\ty byly dány do úschovy Maxe O-a~ starosty obce T., jenž při exekuci zabavením oněch svršků prohlásIl, že
jich zabavení nepřipouští. Rek u r sní S o u d zamítl návrh obce T.
o zrušení exekuce, v podstatě z těchto d ů vod ů: Obec T. nelze považovati za třetí osobu, v jejíž úschově byly zabavené předměty, ježto
byly v úschově Maxe O-a. Avšak, i kdyby obec T. měla v úschově zabavené věci dlužníkovy, nemohla by se zdráhati, vydati tyto věci, dané
jí do úschovy, třetí osobě za účelem zabavení, ježto by, neučinila-Ii by
tak, mohla býti soudem poukázána, aby věci k tomuto účelu vydala,
neboť věci ty byly jí dány jen za tím účelem, aby byly zachovány pro
další výkon exekuce.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Jisto jest, že věci při zabavení nebyly v držení dlužl1íkov~, byvše
podle soudního příkazu vzaty do uschování. Podle § 262 ex. r. m~hl?
proto býti zabavení provedeno jen za předpokladu, že by osoba tretr,
která měla takto věci ve své moci, byla prohlásila ochotu je vyd"ti. Nesejde na tom, zda za uschovatele zabavených věcí jest považovati obec
T. či Maxe O-a, neboť ve své moci nemá věc uschovatel, jenž je jen
soudním orgánem, nýbrž výhradně sám soud (čís. 4460 sb. n. s., Ol. U.
N. F. 7416). Byl by tedy soud povolivší uschování musil svoliti k vydání
věcí za účelem jich zabavení. Takovýto souhlas a taková ochota nevyplývá ze zápisů o zabavení a nelze je spatřovati ani v pouhém povolení
exekuce jež se děje bez předchozího vyhledávání. Výkon exekuce odporoval' proto předpisu § 262 ex. ř., a byla obec T., na jejíž návrh a
v jejímž zájmu bylo povoleno prozatímní opatření usnesením ze dne 25.
února 1931 a prodlouženo usnesením ze dne 13. května 1933 do 1.
března 1934, oprávněna si stěžovati do výkonu exekuce a exekuční
soud právem vyhověl jejímu návrhu na zrušení exekuce.
čís.

13303.

Není-Ii v pravoplatném rozsudku, jimž byla soudní výpověď prohlášena za účinnou, vyřčeno, kdy jest žalovaný povinen odevzdati najatý předmět, nelze na jeho základě povoliti exekuci vyklizenim, třebaže
jest ze soudní výpovědi zřejmo, že den, ke kterému se stala souduí výpověď, již uplynul.
.(Rozh. ze dne 22. února 1934, R I 119/34.)

s

o udp r v é s t o I i c e zamítl návrh vypovídatelův, by na základě soudní výpovědi byla povolena exekuce vyklizením bytu. R e k u r sní s o u d exekuci povolil.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

Důvody:

Rekursní soud povolil navrhovanou exekuci nuceným vyklizením
bytu maje za to, že soudní výpověď a rozsudky soudů první i druhé stolice, prohlašující výpověď za účinnou, tvoří dohromady jako celek exekuční titul, že ze soudní výpovědi je zřejmo, že den, ke kterému se výpověď stala, 1. j. den, kdy odevzdání se mělo státi, již uplynul, takže
prý nemuže býti pochybnosti o tom, že výpověď jest účinnou ihned,
třebaže v rozsudcích nebylo vyřčeno, kdy jest žalovaný povinen najatý
předmět vykliditi a odevzdati. S právním názorem rekursního soudu nelze souhlasiti. Soudní výpověď nájemní smlouvy jest podle § 1 čís. 4 ex.
ř. exekučním titulem tehdy, jestliže proti výpovědi nebyly podány včas
námitky. Byly-li podány včas, pak exekučním titulem může býti jen
pravoplatný konečný rozsudek (§ 1 čís. 1 ex. ř.), jímž bylo vyřizeno ří
zeni o námitkách (§§ 572 a 573 c. ř. s.), po případě smír podle § 1 čís. 5
ex. ř. Podle § 7 ex. ř. smí exekuce jen tehdy býti povolena, lze-li z exekučního titulu mimo jiné seznati také čas dlužného plnění neb opomenutí. Z rozsudku cibsahujíclho jen výrok, že se uznává soudní výpověď
účinnou (»že zůstává v moci«), nelze však tuto náležitost seznati. Podle
zákona musí býti v rozsudku, jímž se vyřizuje řízení o námitkách, vyřčeno, zda a kdy žalovaný jest povinen najatý předmět odevzdati nebo
převzíti (§ 572 c. ř. s.), při čemž soud v rozsudku může odchylkou od
soudní výpovědi uznati na modifikaci doby k odevzdání nebo převzetí
najatého objektu a v případě § 573 prvý odstavec c. ř. s. musí vysloviti,
že odevzdáni nebo převzetí má se státi ihned. Je to zřejmé také z posledního odstavce § m3 c. ř. s., který praví, že na základě pravoplatného rozsudku může býti povolena exekuce, jakmile vypršela lhůta, ve
které podle předchozích odstavců - tedy také podle prvého odstavce
- měl býti najatý předmět zcela vyklizený. Poněvadž v tomto případě
byly proti soudní výpovědi podány námitky a rozsudek o námitkách nemá náležitosti v § 7 ex. ř. uvedené, rozhodl správně první soud, za mítnuv návrh na povolení exekuce nuceným vyklizením bytu.
čís.

13304.

Výhradná kotiska nejsou sama sebou přislušenstvim dolových měr
a nemohou se jim státi ani Hm, že jsou vlastníkem určena k trvalému
používáni horního tělesa.
(Rozh. ze dne 22. února 1934, Rv I 122'2/32.)
Žalovaná obec vedla k vydobytí peněžité pohledávky exekuci zabavením dlužníkových kutišť. žalobkyně, jíž příslušela knihovní zástavní
práva na tělesech zapsaných v horních knihách, domáhala se nepřípust
nosti exekuce, tvrdíc, že exekuce vedená žalovanou na kutiště, jest nepřípustná, protože kutiště jsou příslušenstvím dolu, zapsaných ve vložkách horní knihy, takže oddělenou exekucí na kutiště jest porušeno
ustanovení §§ 252 ex. ř., 457 obč. zák. a 121 hor. z,rk. a hypotekární
právo žalobkyně. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í
l4'
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s O u d z těchto d ů vod ů: žalovaná zaujímá stanovisko, že kuta ci
povolení a kutiště nemohou býtí podle ::áko!,a 'přísluše~stvím vlastmelví
k dolům, a i prvý soud tomuto nazom P!lSVe?čll, odvolav~Je se n~ ustanovení § 1~9 hor. zák., v něm.ž, jsou]red~ety vlast~lctvl ,k dol,:m, vypočteny, avsak meZI mnu kuhste neP:l;haZ1, ao prohla~uJ~, ze kuhste nemohou býti podřaděna ani pod. sou,cash d.olu, oz?ac~ene v §, 117 hor.
zák" ani pod příslušenství v}astm~tvl k ho;am" O mch~ s~ Jedna v §, 12~
hor. zák. Kromě toho nemuže byh kutaCI pravo pOj1mano ].a~o vecne
právo uvedené v § 308 obč. zák. ani jako právo ~a ne~ov1ty statek,
Jest především zkoumati, j~kou právní 'pov,ahu maJl ~uhska. Kuhskem
rozumí se podle § 22 hor. zak. vyhradne pravo ke ~utam ,pro bod k~t~
cího pole, oZliámený hornímu úřadu. Tohoto kutaclho pra,va s~, ~abyva,
oznámí-li kutéř hornímu úřadu bod neb body, kde hodla poclh kutbu
a postaviti kutaci znamení, tak zvané kutiště (§ 21 hor. zák). Ohlášením kutiště stává se kutaci právo 'výhradným. Práva nakládah s vyhraženými nerosty a vlastnického práva k nero~tům ~~téřem do?ytým! nabývá kutéř teprve propůjčkou (§ 40 hor. zak.), y~ lze. dosahnoutl J,en
na základě kutacího povolení. Předmětem proP~lc~y JSou ';lezl, j1nym
dolové míry, k dobývání všech, v nich se vyskytUj1ClCh v'yhra~e~ych .~e:
rostů (§§ 42,77, 123 a 131 hor. zák.). Podle §34 hor. zak. dava !~hste
nárok na propůjčení alespoň jedné míry do love, Z toho, co bylo receno,
vyplývá, že kutaci právo jest pokládati všeob~cně ;e z~etelem na §,298
obč. zák. za věc movitou, nikoliv tudíž za predmet zaplsu do vere]~.e
knihy a tudíž ani do horní knihy, V tomto směru jest odv~latelce pr;svědčiti. Přezírá však, že kutiště podle §§ 16 a 28 horn. zak; jes! pravem částečně omezeným a vázaným na určité podn;ínky, po?evadz n~t
ným předpokladem kutiště iest podle § 16 hom. zak. kUlaCI povolem a
podle § 16 hor. zák. kutaci povolení se udílejí,ie.n na dO,bu j~~n,oho r?~u
(§ 251 hor. zák.). Z toho, avšak i z okolnostI, ::e volna kuhst; .up::stením anebo propůjčením přestávají, jest patrno, ze nemohou by:l pns}ušenstvím nemovité věci, poněvadž podle svépo~ahy a.p~d~e zako?nY,ch
ustanovení nemohou býti nikdy určena k trvalemu UZ1vam hlavn,l veCl
(§ 294 obč. zá~.) a m;j~ou způsobil,~sdí~~ti ~sud h)avní o věcI. Zastava}-h
by se názor, ze kuhste mohou bYLI pn,slusenstv~ d?l~, byl~ by: dana
možnost určením kutisek za příslušenstvl nemovlte veCl obchazeh ustanovení ~mezujíci, ohledně kutisek v horpím zákoně obsažená.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Názor nižších soudů, že z obecného zákona horního nelze v~vo~iti,
že výhradná kutiska sama sebou tvoří přísl~še~ství dolový~h n;er, Jes:
správný a dovolitelka jej ani nenapadá, ma ,vsak za to, ze ~yhradna
kutiska se stávají příslušenstvím dolových mer, byla-h vla,stll1~em ku:
tisek určena k trvalému používání horního těles,,; (§ 29~ obc. za~.): Nez
názor ten je mylný a již právní P5lVaha výhra~ll1ch .kuhsek vylucuJe, by
se stala příslušel\stvím horního telesa (dolovych mer). P,odle ~ 14 ,ho!.
zák. je kutání dovoleno jen na základě kutaclho p~volell1, ktere ,udeluJ~
revírní báňský úřad. Podle § 16 hor. zák. se udelu]e povolem kutacl

jen na jeden rok a je na základě tohoto povolení kutéř oprávněn podle
§ 19 hor. zák. provozovati ve svém obvodu kutná díla. Po uplynutí roku
zaniká kuta,cí povolení samo sebou, byly-li však v prvém roce zahájeny
kutaci práce, přísluší kutéři nárok na prodloužení kutacího povolení podle § 16 hor. zák., avšak jen na rok nejblíže příšti; chce-li pak žádati
za prodloužení na rok další, musí prokázati kutaci práce v roce před
chozím (srov, rozh, nejvyššího správního soudu Bohuslav adm. čís.
7385). Prodloužení může revírní báňský úřad odepříti jen tehdy, nekonal-li oprávněný během roku žádné práce kutací (srov. rozh, Budwinski
čís. 8456/1892 A a čís, 7713/1910).
Kutací právo neposkytuje však
výhradní právo ke kutání a může je míti pro týž obvod několik kutéřů.
Chce-Ii kutéř míti v určitém obvodě kuta ci právo pro sebe sama, musí
podle § 22 hor. zák. ohlásiti u revírniho báňského úřadu na základě
svého kutaciho povolení bod, kde zamýšli zahájiti práce kutaci a kde
chce postaviti kuta ci znamení, a od okamžiku, kdy ohláška taková revírního báňského úřadu dojde, nabývá kutéř v obvodu kruhu, jehož
středem je bocl pro postavení kutacího znamení udaný, výhradní kutiště. Výhradní kutiště je akcesorním právem, jež spočívá na všeobecném kutacim povolení, nemůže tedy existovati bez tohoto všeobecného
povolení, a zánikem jeho zaniká i výhradné kutiště a rovněž vzdáním se
(§ 251 hor. zák.). Konečně zaniká výhradní kutiště odnětím, jež vyslOVÍ
báňské hejtmanství podle §§ 241 a 242 hor. zák. jako trest za zanedbané podání zprávy o vykonaných pracich ve výhradních kutištích a
za zanedbání práce předepsané v nich. Z toho, co uvedeno plyne, že
kutacim povolením se nabývá pouze úřední oprávněn! ke kutání, t. j,
oprávnění k vyhledávání a otvírání vyhrazených nerostů (§ 13- hor. zák,),
že toto oprávnění se uděluje určité osobě, t. j. uchazeči, který se zmocňuje k provádění určitých úkonů v určitém obvodu za podmínek zákonem stanovených, že nelze oprávnění to na roveň postaviti právu vlastnickému nebo jinému věcnému právu, a že výhradní kutaci práva jsou
co do svého trvání a přípustnosti prodloužení závislá na kutacím povolení, jímž jsou kryta (rozh. Budwinski čís. 6647/1892), Správně proto
usoudil odvolaCÍ soud, že povaha výhradních kuti sek vylučuje, aby byla
určena po rozumu § 294 obč, zák. k trvalému užívání horního tělesa
(dolových měr), když nemohou ani sdíleti osud hlavní věci. Je proto lhostejno, zda dlužník propůjčená mu výhradní kutiska určil k trvalému
užívání horních těles, na nichž nabyla žalobkyně pro své pohledávky
knihovního práva zástavního, když určením takovým kutiska ta Se nemohla státi příslušenstvím těchto horních těles. Nepřísluší proto žalobkyni jako hypotekární věřitelce ke sporným výhradním kutiskům právo,
které by nedopouštělo exekuci vedenou žalovanou na kutiska, žaloba
podle prvého odstavce § 37 ex. ř., dovolatelkou podaná je proto bezdů
vodná a byla právem nižšími soudy zamítnuta,
čis.

13305.

Ustanoveni § 1298 obč. zák. předpokládá, že smlouva nebyla vůbec
nebo řádně splněna. Byla-li však věc dodána a přijata, jde o náhradu
škody z bezprávného činu, nikoliv z porušeni smlouvy, tvrdl-Ii kupitel,
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že mu vzešla škoda z vadnosti dodané
promlčuje ve lhůtě tříleté.

věci.

Tento

kupitelův

čís.

nárok se

(Rozh. ze dne 22. února 1934, Rv I 1250/32.)
Žalující firma dodala žalovanému tašky. Proti žalobě o zaplacení
kupní ceny namítl žalovaný započtením nárok na náhradu škody jež
prý mu vzešla tím, že dodané tašky byly vadné. Pro ce sní s ~ u d
p r v é s t o I i c e žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d uznal podle žalo~y, ale uznal též vzájemnou pohledávku namítanou započtením po
pravu a vyhověl žalobě jen, pokud žalobní nárok převyšoval vzájemnou
pohledávku namítanou započtením.
N e j v y Š š í s o u cl zrušíl napadený rozsudek a vrátil věc odvolacímu soudu, by o vzájemné pohledávce žalovaného dále jednal a znovu
rozhodl. V otázkách, o něž tu jde, uvedl v
důvndecn:

žalovaný doJičoval, že mu pohledávka, kterou namítal k započtení,
povstala jednak tím, že měl výlohy 178 Kč pří vyřazování vadných tašek, které mu žalobcí dodali, jednak tím, že musí uhraditi staviteli výlohy 2.905 Kč, které vyžadovala oprava domu, krytého taškamí žalobci
dodanýmí a poškozeného jejich vadnosti (promokavostí). Že se hodnota
dodaných tašek zmenšila pro jejich vady, žalovaný netvrdil a nežádal
zmenšení trhové ceny. Z tohoto přednesu žalovaného jest vidno, že neuplatňuje nárok ze správy podle první věty § 932 obč. zák., nýbrž že
uplatňuje jak také výslovně prohlásil při výslechu jako strana u odvolacího soudu - nárok na náhradu škody, která mu byla způsobena
vadností .tašek, tedy nárok podle poslední věty prvního odstavce § 932
obč. zák., která ustanovuje, že dodavatel ručí ve všech případech za zaviněnou škodu. Tento nárok není nárokem ze správy, byť i byla o něm
zmínka v § 932 obč. zák., nýbrž je nárokem samostatným ve smyslu
§ ~295 obě. zák., což vysvítá již z toho, že předpokládá zavinění, kdežto
přI správě na vině nezáleží (srov. na př. rozhodnutí čís. 2434, 4749,
6860 sb. n. s.) .. I lhůty § 933 obč. zák. týkají se proto jen nároků na
zrušení smlouvy a na přiměřenou slevu, nikoli také nároku na náhradu
škody, pro nějž platí všeobecná tříletá promlčecí lhůta podle § 1489
obč. zák. (rozhodnutí čís. 6530, 6860 sb. n. s.).
Při nároku na náhradu škody podle § 1295 obč. zák. musí strana,
která náhradu žádá, dokázati bezprávný čin neb opomenutí druhé strany, škodu a přičinnou souvislost mezi škodou a bezprávným činem.
Ustanovení § 1298 obč. zák. nepřichází tu v úvahu, neboť předpokládá,
že smlouva nebyla vůbec nebo řádně splněna, kdežto v souzeném pří
padě žalobci žalovanému tašky dodali a tento je jako plnění přijal
(srovnej motivy k § 932 obč. zák. str. 296, pak Věstník str. 116/1916
a Klang k § 93'2 str. 570 a k § 1298 str. 46}; jde tu tedy o náhradu
škody z bezprávného činu, nikoli z porušení smlouvy.

13306.

Z toho, že se dělník hlásil do práce v jiném továrním odděleni dobrovo,:"~, •znaje . pr~cov~í a mzdo~é. p?m~ry v něm, nelze nepochybně
usoudIt., ze proJevtl micky svou vuh, ze Jest srozuměn i s nižši mzdou
v tomto odděleni vyplácenou.
Pokud potřeboval dělník bez s v é v i n y pro
práce delší dobrl než normálni.

přikázané

akordnl

(Rozh. ze dne 22. února 1934, Rv I 240(34.)
Žalobce byl zaměstnán u žalované firmy jako zámečník v oddělení
motorových kol. Když musel býti pro nedostatek práce z tohoto oddě
le?í pr~puštěn,. byl k zakročení záv?dního. výboru zaměstnán v pilnikame ~alovane. fIrmy Jako akordm dělmk, při čemž nebylo ohledně
mzdy mc uJednano. Za dobu zaměstnání v pilnikárně byla žalobci vyplacena za 276)6 pracovních hodin akordní mzda 874 Kč 65 h. Žalobou, o niž. tu. jde, domáha} se žal~bce na žalované doplatku 491 Kč
0.5 h, tvrd;" ze by. hodmova mzd~. zalobcova, kdyby měl na ni nárok,
čmrla 4.Kc 50 h vIce o 10%, tudlz za 276)6 pracovních hodin celkem
1.365 Kc 70 h. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl
maje. za t~,. ~e .ža~obce tín:, že. se, aby odvrátil zastavení práce, dobro~
volne podn~I1 Jlnemu .oddelem, zn~je. jeho pracovní a mzdové poměry,
dal najevo, ze souhlas I I se mzdovyml poměry v novém oddělení. Od~ o I:,: c í • s o u. d. uznal podle h!o?y. D ů vod y: Jest vycházeti z toho,
ze pn zarazem zalobce do pllnlkarny nebylo ujednáno nic odchylného
od platné rámcové a tarifní smlouvy. Podle bodu IV., odstavec 5 této
smlouvy . nesmí ?ýti dělníků~! k~eří bez. vl.astn,ího zavinění potřebují
k akordlllI? praclm. dobu delsl nez. n,?rmalm, hyl! zkracována odměna,
~aJl obdr:eÍl nezkracenou mzdu zvetsenou o 10%. Jen zaviněný průtah
Jest vyloucen z odměny tehdy, je-li zavinění dělníkovo prokázáno. Toto
ustanovení vykládá i žalovaná v ten rozum, že se tento odstavec vztahr:te n.a dělníky, kteří bez vlastního zavinění, t. j. pro nedostatek při
mereneho zapracování potřebují delší Čas než normální. Žalovaná sama
prohlásila, ž~ ne~ůže t~rditi: ž~ žalobce, ač byla práce, úmyslně nepracoval nebo ze sam zavlml, ze Jeho akord ní prací nebyla dosažena ho~in?vá mzda 4 Kč 50 h zvýšená o 10%. Vyplyvá ze skutkových zjištění,
z~ zalobce v~hle~em k sv~mu nezapracování nemohl akordní prací dosahnouÍl hodmove mzdy. Zalobce potřeboval bez vlastního zavinění pro
přidělené práce ~o~u delší než n?rmální. Tomu by bylo tak i, kdyby
zalobcl nebylo pndeleno dOSÍl prace, neboť ve služební smlouvě není
ustanove~í, že jest povinen oznámiti nedostatek práce, an byl pod dozorem mIstra. Jak již dovoděno, nesměl býti žalobce podle bodu IV.
odstavec 5 tarifní smlouvy zkrácen těmito okolnostmi ve svém výdělku:
N e j vy Š š i s o u d nevyhověl dovolání.
D ů vod y:
Při pře~kumu.~~p~den.ého rozsudku p.o stránce právní jest vycházeti
skutkovych zJlstem, Jez mu byla polozena za základ. Odvolací soud
ZJIstIl Jako nesporné, že při zařadění žalobce do práce v jiném továrním
z~.
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nebylo s ním učiněno o mzdě žádné ujednání, jež by se odchylovalo od platné tarifní smlouvy. Při posuzování žalobního nároku na
nedoplatek mzdy jest proto přihlížeti k tarifní smlouvě, neboť z pouhé
skutečností, že se žalobce hlásíl do práce v jiném továrním oddělení
dobrovolně, znaje pracovní a mzdové poměry v něm, nelze po uvážení
veškerých okolností usouditi způsobem veškeré pochybnosti vylučují
cím, že tím žalobce projevil mlčky podle § 863 obč. zák. svou vůli, že
1est srozuměn i s nížší mzdou v tomto oddělení vyplácenou. jde tudíž
Jen? ~ýklad bodu IV. tarifní smlouvy, najmě jeho pátého odstavce,
v nemz Jest ustanoveno, že dělníci, kteří bez vlastního zavinění potře
bují k akordním pracím dobu delší než normální, nesmějí býtí na výdělku zkráceni, a že tudíž obdrží vyplacenu svou hodinovou mzdu s pří
platkem 10%. Toto smluvní ustanovení byla v napadeném rozsudku
správně vyloženo, a bylo ho na souzený případ odvolacím soudem právem použito. V té příčině stačí odkázati dovolatelku na výstižné důvody
napadeného rozsudku, jež nebyly jejími vývody nijak vyvráceny. jen se
k nim dodává, že nezáleží na tom, že se žalobce dobrovolně hlásil ku
práci v jiném továrním odděleni, neboť rozhodným jest, že byl žalobce
na svou přihlášku žalovanou firmou do tohoto oddělení skutečně zařa
dě?, čímž mu bylo jeho zaměstnavatelkou uloženo, by tam příslušné
prace vykonával. Kdyby byla žalovaná firma zamýšlela přiděliti žalobce
do jiného továrního oddělení s výhradou nižší mzdy, než měl dosud,
bylo na ní, by tuto svou vůli proti žalobci zřetelně projevila, což se
však podle zjištění odvolacího soudu vůbec nestalo.

čls.

oddělení

čís.

13307•.

Úprava pachtovného podle vládního nařízeni ze dne 29. července
1933, čís. 164 sb. z. a a
Předpis § 7 vládního nařízení se nevztahuje na případ, kde nebyla
pachtována celá usedlost, nýbrž jen její části.
(Rozh. ze dne 22. února 1934, R 11 35/34.)
Pastevní a chovatelské družstvo v L. mělo v pachtu 13 ha 24 a polnosti od usedlosti čp. 117 v L., náležející Karlu N-oví. žádost družstva
o úpravu pachtovného, opřenou o § 7 vl. nař. čís. 164/1933 sb. z. a n.,
so udp r v é s t o I i ce zamítl. D ů vod y: Pachtýř dovolává se výslovně § 7 vládního nařízení. jest proto jeho nárok posuzovati s hlediska § 7 vl. nař. čís. 164/33. Než § 7 má na zřeteli pachtýře hospodářských celktl na rozdíl od tak zvaných parcelních pachtů, o nichž jednaji §§ 1-6. Celky rozumějí se dvory, statky, usedlosti rolnické, chalupnické a pod. V projednávaném případě jde o pacht 13 ha 24 a polí
od usedlosti čís. 117 v L., tedy nikoliv o celek, jakž předpokládá § 7.
Z toho důvodu nemá nárok družstva v nařízení vládním čís. 164/33
oporu. Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil, při pojiv se
k názoru prvého soudu, že nejsou splněny podmínky § 7 vl. nař. čís.
164/1933 sb. z. a n.
N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, neshledav podmínek § 46 (2) zák. čís. 100/1931 sb. z. a n.
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žaloba o nepřípustnost exekuce na základě nálezu rozhodčího soudu
nemocenské' pojišťovny, ježto tento nález byl právoplatným rozsudkem
pojišťovacího soudu jako soudu odvolacího změněn, jest žalobou podle

§

3~O~i~l;í ~~ji~tění (zákon ze dne 9. října 1924, čís. 221 sb. z.

a ni).
§§ 212 a 238 zák. si neodporuji. Zákon nepřiznává v § 212
zák. odvolání nemocenské pojišťovny odkladný účinek jen, pokud jde
o pro v e den í nálezu rozhodčího soudu, nikoliv též v příčině jeho
v y k o na tel n o sti. Nemocenská pojišťovna má poskytovati pojištěnci nemocenské dávky rozhodčúu soudem přisouzené a nemá vyčkati,
jak dopadne její odvolání. Nezachová·1i se takto nemocenská pojišťovna, nepřísluší pojištěnci právo vésti soudní exekuci na základě ná·
lezu rozhodčího soudu, proti němuž bylo nemocenskou pojišťovnou včas
podáno odvolání, nýbrž zbývá mu jen, aby se obrátil na příslušný dozorčí úřad se žádosti o odpomoc, t. j. s dozorčí stižnosti za tím účelem,
aby dozorčí úřad moci dozoru (§§ 86 a 86 aj .zák.j přiměl nemocenskou
pojišťovnu k výplatě dávky v mezidobí a sjednal tak stav zákonu vyhovujíci.
Soudní exekuci lze povoliti teprve, až nález rozhodčího soudu nemocenské pojišťovny bude pravoplatný, a na základě žádosti exekuční,
k níž musí býti přiloženo vyhotovení exekučního titulu, opatřené doložkou vykonatelnosti.
Byla-li přes to exekuce již povolena dříve, není žaloba o nepřípust
nost exekuce vyloučena tím, že pojišťovna nevznesla proti povolení
exekuce rekurs.
útraty vzešlé vedením exekuce prohlášené napotom za nepřípustnou,
sdílejí osud vymáhané hlavni pohledávky.
Předpisy

(Rozh. ze dne 22. února 1934, Rv Jl 322/32.)
Nálezem rozhodčího soudu okresní nemocenské pojišťovny v U. byla
okresní nemocenská pojišťovna v U. uznána povinnou, zaplatiti Františku H-ovi 558 Kč. Okresní ne mocenská pojišťovna podala odvolání
k pojišťovacímu soudu v H., jenž částečně odvolání vyhověl a uznal
rozsudkem ze dne 4. března 1931 okresní nemocenskou pojišťovnu povinnou zaplatiti Františku H-ovi 186 Kč. ještě před vynesením rozsudku
pojišťovacího soudu v H. navrhl František H. proti okresní nemocenské
pojišťovně v U. povolení exekuce k vydobytí 558 Kč na svršky okresní
nemocenské pojišťovny v U. Tato exekuce byla povolena. Dne 19. března
1931 zaplatila okresní nemocenská pojišťovna Františku H-ovi na jeho
vykonatelnou pohledávku 186 Kč a v důsledku toho učinila návrh na
zrušení exekuce. František H. Se vyjádřil proti zrušení exekuce, íežto
jeho nárok není plně uspokojen vzhledem k exekučním útratám, ~ačež
Se okresní nemocenská pojišťovna v U. domáhala na Františku H-ovi,
by bylo uznáno právem, že nárok žalovaného z rozsudku pojišťovacího
soudu v H. ze dne 4. března 1931 byl placením zrušen a že exekuce jest
nepřípustná. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. D ů vod y: žalovaný namítl, že právem vedl exekuci po pravomoci a vyko-
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natelnosti rozhodnutí rozhodčího soudu v U. ze dne 28. dubna 1930 a
že oprávněně proto žádá na žalující straně náhradu útrat povolení exekuce 94 Kč 42 h, na útratách vyjádření 65 Kč 68 h a na výkonném
10 Kč 50, celkem 190 Kč 60 h. Jde o to, zda žalovaná strana byla
oprávněna vésti exekuci na stranu žalující po pravomoci rozhodnutí
rozhodčího soudu v U. ze dne 28. dubna 1930, aniž by vyčkala výsledku
odvolání podaného žalující stranou na pojišťovaci soud v H. K otázce
této jest přisvědčiti. Podle § 212 pojišť. zák. čís. 221 ze dne 9. října
1924, čís. 221 sb. z. a n. nemá odvolání žalující nemocenské pojišťovny
odkladného účinku a byl proto žalovaný oprávněn, po uplynutí čtrnácti
denní doby v nálezu rozhodčího soudu nemocenské pojišťovny v U.
ze dne 28. dubna 1930 uspokojení svého nároku mobilární exekucí se
domáhati a proto právem soud exekuci E 111/31 povolil. Na tom nemění nic ustanovení § 238 téhož zákona, dle něhož exekuce má býti.
povolena na základě přiložených vyhotovení exekučního titulu pravoplatných rozhodnutí rozhodčích a pojišťovacích soudů, poněvadž, jak
svrchu řečeno, odvolání z nálezu rozhodčího soudu odkladného účinku
nemá. Poněvadž žalovaný mobilární exekuci proti žalující navrhl po
uplynutí čtrnáctidenní lhůty od nálezu rozhodčího soudu, právem domáhá se na žalující straně náhrady nákladů na povolení exekuce, vyjádření a výkonného 190 Kč 60 h. Byl-li pak nález rozhodčího soudu
nemocenské pojišťovny v U. rozhodnutím pojišťovacího soudu v H.
jako soudu odvolacího částečně změněn, jest žalující pojišťovna oprávněna domáhati se na žalovaném zrušení exekuce jen ohledně částky,
pokud byla strana žalovaná odvolacím soudem zamítnuta, avšak pokud
se týče útrat vedení exekuce byl žalovaný oprávněn útraty tyto na žalující straně požadovati; a ježto plně zaplacením 168 Kč 20 h se svým
nárokem uspokojen nebyl, právem vyjádřil se proti zrušení exekuce
a právem navrhl pokračování v exekuci. O d vol a c í s o u d uznal
podle žaloby. n ů vod y: Soud odvolací sdílí názor odvolatelky, že
procesní soud po stránce právní spornou otázku neposoudil správně.
Předně exekuční soud povolil podle nálezu rozhodčího soudu připoje
ného k exekučnímu návrhu exekuci, ač nález neměl předepsanou doložku pravoplatnosti a vykonatelnosti, jak patrno z vyhotovení připo
jeného k exekučnímu spisu. Pravdu sice má napadený rozsudek, že
podle § 212 poj. zák. čís. 221/1924 nemá odvolání nemocenské pojiš.
ťovny z nálezu rozhodčího soudu odkládací účinek. To však podle ná"
zoru odvolacího soudu neznamená, že lze podle nepravoplatného nálezu
takového povoliti exekuci, neboť tomu odporuje § 238 poj. zák. Rozpor
tento podle názoru odvolacího soudu jest jen zdánlivý, neboť zákon zná
nejen vymáhání nároků exekucí soudní, nýbrž i pořadem správním.
Odvolací soud má za to, že se měl žalovaný domáhati pořadem správním toho, by pojišťovna nálezem rozhodčího soudu odsouzená, nemocenské mu vyplatila, třeba že se bránila proti nálezu odvoláním. Pak-li
by však citovaná dvě ustanovení pojišťovacího soudu připouštěla výklad opačný, nemůže pochybnost o výkladu tom vzniknouti soudci exekučnímu, poněvadž soud exekuční při rozhodování ve věcech exekučních
v prvé řadě je vázán předpisy řádu exekučního, k nimž nyní patří
i článek IV. zák. čís. 23/1928, jenž výslovně ustanovuje, že exekučními
tituly jsou pravoplatná rozhodnutí soudů sociálního pojištění, jimiž

podle části p~té ~poj. :ák. rozhodč,í ~oud~ nemocens~é pojišťovny zajisté jsou. JehKoz ]e vsak nesporne, ze nalez r,ozhodclho s~udu, pod!e
něhož exekuce byla povole~a, nebyl pravoplatnl~' n~o'pak, ze byl zmeněn rozsudkem pojišťovaclho soudu k odvolam PO]lsťovny vcas podanému, byla exekuce povolena nep':~vem .a byla tedy nepřípustná. Když
pak pojišťovna podle rozsudku pO]1stova,clho s~oudu, spor O ne~lOce~ske
definitivně vyřídivšího, uhradIla pohledavku zalovaneho, zamkl narok
žalovaného á tím ovšem nastala jeho povinnost, by exekuci zrušil, a to
úplně, poněvadž útra!y e,xekučníct: n~vrhů a dalši útraty Sxe~uce zavi;li!
sám, podav exekučm navrh, v nemz tvrdli pr,oh pravde, ze exekucl11
titul je vykonatelný. Odvolatelka se sIce nebramla rekursem proh povolení exekuce, ač k tomu oprávněna byla, ale v opomenutí tom nelze
spatřovati preklusi žaloby, )~jí~n;ž p~edměte~ je to, co mohl? býti ~po
žadováno rekursem. Exekucl11 rad pn obranach proh exekuclm nepredpisuje jako jediný opravný prostředek rekurs. V souzeném případě jde
patrně o žalobu z důvodu § 39 čís. 5 ex. ř., neboť námitky podle § 35
ex. ř. by byly musely se státi ne u soudu, nýbrž u úřadu jmenovaného
v druhém odstavci druhé větě § 35. Když tedy exekuční soud při povolování exekuce proti předpisům čl. IV zák. ,čís. 23/1928 povolil exekuci
podle nálezu, který pravoplatným nebyl, právem podle názoru odvolacího soudu strana povinná bránila se exekuCi souzenou žalobou.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Nelze schváliti názor odvolacího soudu, že jde patrně o žalobu z dů
vodu § 39 čís. 5 ex. ř. Pokud jest žalováno o nepřípustnost exekuce
z důvodu žen á l' o k, pro který byla exekuce povolena, byl po vzmku
exekučního titulu z ruš e n z a p I a cen í m, jest to zřejmě žaloba
oposiční podle § 35 ex. ř. Pokud však se vyvozuje nepřípustnos~ exekuce také z toho, že exekuční titul, jenž byl základem pro povolem exekuce E 111/31 (t. j. nález rozhodčího soudu), b~l pravoplatnjn;. rozsudkem pojišťovacího soudu jako soudu odvolaclho v pnčme castky
převyšující 186 Kč 20 h změněn tak,. že žalob:: s d~lšÍ;n, nárokem ~e
zamítá, jde tu o žalobu podle § 39 č I S. 1 ex. r., oplra]1cl se ~ to, ze
exekuční titul, který byl základem exekuce, pozbyl pravoplatn~m rozsudkem částečně účinnosti. V obou směrech bylo žalobě odvolaclm soudem právem vyhověno. Již prvým soudem bylo zFštěno, že žalObkyně
zaplatila žalovanému na jeho vymáhanou pohledavku dne 19. brezn~
1931 částku 186 Kč 20 h. V příčině této částky byl tedy vymáhany
nárok zrušen zaplacením ~po. vzniku exek~čního ,tit~,lu, čímž j~st o~ů
vodněn žalobní návrh opreny o § 35 ex. r. Ne~alezl na tom, z~~ v zalobním návrhu byl iako exekuční titul uveden len rozsudek PO]lsťova
cího soudu nikoliv' též nález soudu rozhodčího, neboť šlo v podstatě
o týž nárok: což muselo býti oběma str;l11ámjiž ~ dosloyu ža~o?y .zjevné.
Exekuce pro zbytek vymáhané pohledavky I s utra tam I, vzeslym~ povolením exekuce, vyjádřením o návrhu na zrušsní exek~ce, a vykonem
exekuce, jest nepřípustná podle § 39 čís. 1 ex. r., protoze nalez !o~hod
čího soudu, na jehož základě byla exekuce povolena, byl, zm~n,;e,n na
odvolání okresní ne mocenské pojišťovny tak, ze nemocenska pO]1stovna
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byla uznána povinnou zaplatiti nynějšímu žalovanému na nemocenském
jen, 186 Kč 20 h, k~ežto s dalším nárokem byla žaloba zamítnuta s konecnou pl?t~ost!. Nalez rozh,odčího soudu,. jejž exekuční soud považoval
na exekuc;n\ tItul, byl tud::. pr.avoplatnym rozsudkem pojišťovacího
sou~u zm:;nen a stal.se ne~cmnym, pokud v něm bylo nynějšímu žalo::anemu pnso.uzeno VIce nez 18? Kc 20 h. Mylný jest dovolatelův názor,
ze us~anovenr § 238 o.dst: (3) zak. o soc. poj. jest zbytečné a nelogické,
p:otoze podle § 212 tehoz zakona není třeba s vymáháním nároku čekati
a~ do rozhodnutí vyšší stolice. V § 212 zák. ze dne 9. října 1924
ČlS. ~21 sb. z. a ~: jest ustanoveno, že odvolání nemocenské pojíšťovny
\z.,nalezu .rozhodClho ,soudu. nemocenské pojišťovny) nemá odkladného
~clllku. Zakon tu nepnznava odvolání nemocenské pojišťovny odkladný
uč!nek j~.n 'p?kud jde o pro v e den í nálezu rozhodčího soudu, nikoliv
tez ve pnčme jeho v y k o n a tel n o s t i. (Srov. k tomu širší ustanovení
§ ~24, prvy ?ds!avec, c. ř. s.). Předpisem .§212 sleduje zákon jen prospech pOjlstencu, aby se neoctlI v nesnazlch v mezidobí dokud nebude rozhodnuto o o~volál1~, vzneseném nemocenskou 'pojišťovnou.
POdle. tol;o nemocens,ka pOjlstovna má poskytovati pojištěnci nemoc'
censke d~vky rozh~d~lm soudem .přisouzené a nemá tedy vyčkati, jak
dop~.dne,)el} odv~l~n!. Nez~chova-lr se takto nemocenská pojišťovna,
nepnsl':?l vsak pOjlstencl pravo vésti soudní exekuci na základě nálezu
rozhodClho so.udu, pro~i něrpuž bylo nemocenskou pojišťovnou včas
P?dano odvolanr, nebot to;nu, brání ustanovení § 238 ods!. (I) a (3)
zak. o soc; pOJ., podle nehoz soudní exekucí vykonatelna jsou jen
p~avop,latr;a rozhodnutI rozhodčích soudů a k žádosti za exekuci mu si
bytr pnlozeno vyhotovení exekučního titulu, opatřené doložkou vykona telnost!. Podle, ~ 39 vlád',pař. ze ~ne 28. prosince 1928 čís. 213 sb.
z. ::t,~' (je~naCl rad r?zhodcIC,h, soudu nemocenských pojišťoven, soudů
pOjlstovaclch a ,vr.chnrho pOjlstovacího soudu) náleží potvrzovati vykonatelnost exekucm.ch ht~l,u (§ 238 ods!. .~, zák. o soc. poj.) rozhodčímu
soudu. nemocenske pOjlstovny nebo POjlsťovacímu soudu podle toho
u k!:reh? z mch byla věc v první stolici zahájena. Potvrzení toto po:
qeplse predseda soudu nebo j.eho náměstek. Z tohoto výkladu plyne,
z~ ?l predplsy'~ 212, a 238 zak. o soc. poj. neodporuji. Třebas odvola.m n~t;I.ocenske ~ojl~ťovny z nálezu rozhodčího soudu nemá odkladneho uC1l1ku, r;ellI prece tento nález tak dlouho pravoplatný, dokud
nebylo odvolaclm soudem - t. j. pojišťovacím soudem _ rozhodnuto
o odyolání nemocenské pojišťovny, a soudní exekuci nelze na jeho zákl.ade povol;h,. ne?ylo-Ir k exeku~nímu návrhu připojeno vyhotovení
nalez~, op.at;ene predepsanou dolozkou vykonatelnosti. Pojištěnci v 1I1ezldobl zbyv a, aby se obrátil na příslušný d o z o r č í ú řad se žádostí
o odpomoc, t. j. s dozorčí stížností za tím účelem, aby dozorči úřad
z rn:'Cl dozoru (§§ 86 a 86 a) zák. o soc. poj.) přiměl nemocenskou
pOjlsť?,:'l1U k ,":ýplatě ~ávky v me~idobí a zje~nal tak stav zákonu vyh?vujlcl. To v~ak ne ma s povolemm s o u dnI ex e k u c e nic společ
neho .. Odvolacl soud !1vedl, tedy správně, že exekuční soud neprávem
povo}ll :xe~ucl na zakl~.de nepravoplatného nálezu. Rovněž správně
vylozr1" ze zaloba o nepnpustnost exekuce není vyloučena tím, že žalob~y.ne .nevznesla prah povolení exekuce rekurs. Pokud jde o útraty
vzesle navrhem na povolení exekuce, vyjádřením o návrhu na zrušení

exekuce a výkonem exekuce, nejsou tyto útraty pohledávkou samostatnou, nýbrž sdílejí osud vymáhané hlavní pohledávky, .pro kterou byla
vedena n e pří P u s t n á exekuce.
čís.

13309.

.Za »příslušného duchovního správce« ve smyslu § 12 zákona ze dne
22. května 1919, čís. 320 sb. z. a n., nelze pokládati toho" kdo nemál
podmínek, jež by ho podle úst a v y (československé) církve činily
způsobilým, aby byl jmenován farářem nebo pomocným duchovnlm
správcem, třebaže jest c í r k v í ustanoven duchovnlm správcem.
Ten, kdo nemá těchto podmínek, nemůže býti ani platně delegován
příslušným duchovním správcem k přijlmání slavnostního přivolení ke
sňatku.

(Rozh. ze dne 22. únOra 1934, Rv II 631/32.)
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e prohlásil po vyšetření
úřední moci manželství uzavřené mezi lnocencem Č-em a Marií Č-OVOl1
před duchovním správcem Richardem Z-em podle obřadů českosloven
ské církve, za neplatné bez viny stran. D ů vod y: Jest zjištěno, že
pomocný duchovní Richard Z. v době, kdy přijímal od stran manželský
konsens, byl sice diecesní radou církve československé v R dne 12.
dubna 1925 vysvěcen na kněze této církve a podle ustanovení diecesní
z

rady ze dne 19. dubna 1925 vykonával v zastoupení administrátora
Jana F-a, duchovního správce v S. bohoslužební úkony v K. jako výpomocný kněz pro duchovní správu československé církve v K., ale studia gymnasijní nedokonal, nýbrž absolvoval jen 3 třídy gymnasia v M.,
4 třídy měšťanské školy ve S. a učitelský ústav tamtéž, kde vykonal maturitní zkoušku 30. října 1917 a byl ustanoven učitelem obecné školy.
Podle § 75 obč. zák. musí manželský konsens býti prohlášen před řád
ným duchovním správcem nebo jeho zástupcem a podle § I zákona ze
dne 22. května 1919 .čís. 32.0 sb. z. a n. je ku platnosti manželství za"
potřebí kromě ohlášek i slavnostního přivolení k manželství buď občanského nebo církevniho. Podle čl. 13 ústavy církve československé
(výnos ministerstva školství a národní osvěty ze dne 15. října 1921 čís.
87.471 ods!. 2) nikdo nesmí býti jmenován farářem nebo pomocným duchovním správcem, kdo mimo požadavky stanovené předpisy církevními, nemá vlastností předepsaných zákony státními. Při ustanovování
duchovních jest dbáti podmínek §§ IQ a 11 zák. ze dne 20. května 1874
čís. 68 ř. zák.
Paragraf IQ tohoto zákona u.stanovuje, že duchovním
správcem v náboženské obci ustanoven býti může jen občan .českoslo
venský, který kromě ostatních náležitostí prokázal obecné vzdělání
alespoň tím, že dokonal studia gymnasiální, což platí samozřejmě i pro
pomocné duchovní správce. Tato podmínka u pomocného duchovního
správce Richarda Z-a splněna není a proto nejsou manželství, u nichž
slavnostní přivolení k manželství byla učiněna před tímto duchovním
správcem ve smyslu výše cit. ustanovení platnými, a jedním z nich je
právě manželství, o něž tu jde. Poněvadž strany uzavíraly manželství
v dobré víře, že tak činí před duchovním vyhovujícím zákonným před-
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pisům, nelze jim přičítati vinu na neplatnosti manželstvÍ. O d vol a c í
s o u d n~p~dený r,ozsudek potvrdil. D ů vod y: Nesprávné právní
po sou zem ~ecI. spatruje odvolatelka v tom, že soud prvé stolice: 1. se
dovolal zruseneho § 75 obč. zák., 2. že řízení provedeno z úřadu bez
ná,,:rhu 0p!'ávněného ža,lobce; překážka prý dále netrvá, ježto manžel
zat;r;;.zem~el. Nebylo. duv?du ~ postupu z úřadu, ano tu nebylo důvodu
z pncl11 ver~jno.?r~vmch; nzem jest proto i zmatečné. 3. Dále nesprávně
pos?udll prayne vec soud prvé stolice proto, že kladl důraz na ustanov:m ~ruseneho § 75 obč. zák. o řádném duchovním správci, kdežto
p;edpls. novely Čí~. 320/19 mluvf již. jen o »příslušném« správci duchovmm a Ílm jest kazdy, kdo jest clrkvl k tomu ustanoven. Zejména u pouhého zás!upce"se n,ežádá kvalifik~ce podle § 10 zák. čís. 142/1867 a
v souze~em pnpade byl. pomocny duchovní Z. jen zástupcem řádného
duc,hovmh5' spravce, farare F-a v S. Podle § 99 obč. zák. platí prý dom,n~nka vzdy pro plat~ost manželstvÍ. Odvolání nelze příznati oprávnen~. Odvolatelka nepravem zdůrazňuje rozdíl mezi řádným duchovním
spravcem ~odle § 75 obč. zák. a příslušným duchovním správcem podle § 12 zak. čís. 320/1919. Příslušným správcem podle § 12' cit. zák.
jest ten, k?o podle platných předpisů byl na dotyčné místo ustanoven.
A tu. neprav~m tvrdí odvolatelka, že stačí jen církevní ustanovenÍ. Podle ustavy clrkve československé, schválené vyhláškou min. školství a
narodní osvěty dne 15. září 1920 čis. 542 sb. z. a n. a výnosu ze dne
15. října 1921 čís. 87.471 nemŮže aní schválená církev ustanoviti kohokoliv duchovním správcem. Podle čl. 13 zmíněné ústavy vykonává duch.oyní správp v náboženské obci farář a podle potřeby jeho jménem
stah pomocm duchovní správcové náboženskou obcí schválení díecesní
;adou potvrzení a ?iskupem d~sazení. Nikdo nesmí býti jmendván farárem nebo pomocnym duchov111m správcem, kdo mimo požadavky stan?v~né předpisy církevními, nemá vlastností předepsaných zákony státmm!.. Pn .ustanovování duchovního jest vyhověti podmínkám §§ 10 a
11 ~ak. ČIS. 68/1874. § 10 CIt. zák. vyžaduje výslovně studia gymnasljm, § 11 předchozí oznámení polit. správě. Zprávou zemského úřadu
v Brně a Zp!áv.ou ,okre.s~ího úřad~ v ~: jest prokázáno, že politické úřady
pro nedodrzem predplsu § 11 z~k. CIS. 68 z .roku 1874 nepovažují Ríchard~. Z-,a ~a radne u~tanoveneho duchovmho sp.rávce a nebyl tedy
am pnslusnym duchovmm správcem podle § 12 zak. čís. 320 z roku
1919 a nebyl oprávněn přijmouti manželský konsens. Manželství stran
vadila. překážka podle §§ 8, 12 odst. (3) zák. čís. 320/1919. Provedeným šetř.ením jest dále zjíštěno, že Richard Z. jednal ve své vlastní
funkci a nikoli jako pouhý delegát řádně ustanoveného faráře v S.' tím
padají í vývody odvolání o zástupci.
'

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D ů vod y:
Z moci úřední podle §§ 28, 8 a 12 odst. (3) zákona z 22. května
1919 čís. 320. sb. z. a n. bylo vyšetřeno a zjištěno, že Inocenc Č. a Marie
rozená Ř-ová byli dne 8. října 1927 oddáni v K. Richardem Z-em podle
obřadu církve československé, a že oddávající Richard Z. nemá podmí-

nek, které podle ústavy církve čes~?slovenské (výnos minis:erstva ~kol:
ství a národní osvěty ze dne 15. rIjna 1921 ČIS. 87.471 Vestník tehoz
ministerstva z r. 1921 str. 553 čís. 149) činily by ho způsobIlým, aby
byl jmenován farářem nebo pomocným duchovním správcem (čl. 13
odst. 2). Proto neíze Richarda Z-a pokládati za příslušného duchovního
správce ve smyslu § 12 zák.,Čís: 320/19 a. sň,at~k před. nír;r ~zavřený
jest neplatný podle § 1 tehoz zakona. Nem spravny pravnl nazor dovolatelky že za příslušného duchovního správce jest pokládati každého,
koho církev k tomu ustanovila, neboť církev československá jest vázána svou ústavou, nemůže proto s právní platností porušovati před
pisy této své ústavy a byly-li ~yto. předpisy porušeny, není t~ proávníh?
podkladu, aby stát toto porusem musIl uznatI. Nelze take duvodne
tvrditi, že jde o pouhý předpis policejní, neboť pro takový názor nem
důvodu, naopak proti němu svědčí ustanovení zákona čís. 320/1;J
i ústava církve československé. Rozhodnutí nejvyššího soudu čís. 5361,
na něž dovolatelka se odvolává, nehodí se na souzeňý při pad, neboť
tam šlo o věc zcela jinou, rozhodnutí toto ze dne 13. října 1925 bylo
vydáno před platností zá~ona z 15. října 192? Čí? 219 sb: z. a n,,! na
jehož výslovná ustanovem §§ 1 a 7 jest poukazat!. Zde nejde o pnpad
v onom rozhodnuti a v zákoně čís. 219/25 uvedený, nýbrž o osobní náležitosti oddávajícího »příslušného duchovního správce«. Podle čl. 13
odst. 2 ústavy církve československé nikdo nesmí býti jmenován farářem nebo pomocným duchovním správcem, kdo mimo požadavky, stanovené předpisy církevními, nemá vlastností předepsaných zákony státními. Při ustanovování duchovních jest vyhovětí podmínkám §§ 10 a 11
zákona ze dne 20. května 1874 čís. 68 ř. zák. Podle odstavce (3) téhož
článku biskup nesmí posvětiti nikoho na kněze, kdo nemá vlastností,
žádaných předpisy církevními k důstojnosti duchovního stavu a přede
psaných zákony státními pro dosažení úřadu duchovního, a kdo nevykonal zkoušky bohoslovecké. O studiu bohosloveckém a zkouškách
jedná čl. 14. Richard Z. nedokonal ani studía gymnasiální (§ 10 zák.
čís. 68/1874) a nebyl také oznámen úřadu zemskému jako správce duchovní (§ 11 téhož zákona a čl. 13 odst. 2 ústavy), nesměl býti jmenovánani farářem ani pomocným duchovnim správcem a nesměl býti
ani vysvěcen na kněze (čl. 13 odst. 3), nebyl proto »příslušným duchovním správcem<<- Nemohl však býti ani platně delegován příslušným duchovním správcem k přijímání slavnostně učiněného přivolení k manželství podle § 1 zák. čís. 320./19, neboť ani ústava církve českosloven
ské ani žádný státní zákon nezná delegaci, kterou mohla by býti pově
řena osoba nemající způsobilosti státi se farářem nebo pomocným duchovním správcem, která také nesměla býti vysvěcena na kněze, k při~
jímání prohlášení manželského, jež jest právní podmínko~ platnostI
manželství. Jest proto nesprávný právní názor dovolatelky, ze deleg?vaný duchovní nemusí míti kvalifikaci předepsanou § 10 zákona ČIS;'
142/1867 (správně čís. 68/1874) pro řádného duc~ovníh~ sp:ávce, a
jest nerozhodno, zda vystupoval Richard Z. ve vlastm funkcI, 31 pko delegát řádně ustanoveného faráře v S. Vytýkaný v tomto smeru rozpor
se spisy (§ 503 čís. 3 c. ř. s.) není proto v podstatné části rozsudku,.
ano jest nerozhodné, zda oddával Richard Z. manžely ve vlastní funkcI
či jako delegát faráře v S., a když v obou případech sňatek ten jest po-
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važo,vati,;a neplatný P?dle §§ 1, a ~2 odst. (3) zák. čis. 320/19. I když
se pnhltzl k ustanoveDl § 99 obc. zak., jest uznati, že není tu podmínka
k platno~ti manželství ,podle §§ 1 a 12 odst. (3) zák. čís. 320/19 přede
psana a ze proto manzelství, o něž tu jde, jest neplatné.
čis,

Pensijni
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pojištěni.

Zaměstnanec nemůže se domáhati na zaměstnavateli náhrady škody
pro!o, že ~o. odhl~sil z pensijního pojištěni, nepodléhal-li v době odhlá-

sem penslJm povmnostt, ani proto, že ho o odhlášení neuvědomil.
Připojištěni podle čl. IV. zákona ze dne 5. února 1920, čís. 89 sb.
~. a n., nez~ládá o sobě. vstup do pojištění podle zákona ze dne 21.
unora 1?29, cl,~. 26 sb. z. a n., nýbrž připojištěný, podléhal-li pojištění
podle zakona CIS. 26/1929 sb. z. a n., musil, aby se stal pojištěncem po
.
rozumu tohoto zákona, býti přihlášen.
(Rozh. ze dne 22. února 1934, Rv II 48/34.)
Žalobce domáhal se na svém bývalém zaměstnavateli placení dů
ch,odu z ~ůvodu náhrady škod!;." Žaloba byla zamítnuta s o u d Y
v sec h trl s t o II C, Ne] v y s S I m s o ude m z těchto
d

ůvo

d ů:

Dovolatel se domáhá na žalovaném, svém bývalém zaměstnavateli
u něho,ž sloužil do 15; května 1930 jako hajný, z důvodu náhrady škody
placem pO]lstneho duchodu podle zákona ze dne 21. února 1929 čís.
26 sb. z. a n. Pensijní ústav neuznal totiž dovolatelův nárok na ddchod
a dovolatel klade ztrátu důchodu u pensijního ústavu za vinu žalovanému. Jako vinu žalovaného uplatňoval dovolatel v první stolici že ho
žalovaný, piihlásiv ho původně k pojištěni, v roce 1924 z pOjištění odhla~Il a,,::e h<: o odhlášení neuvědomil, čímž způsobil, že dovolatel
v pnpo]~stem (cl. IV zakona ze dne 5. února 1920 čis. 89 sb.' z. a n,)
nepokracoval. Teprve v opravném řizení jako další zaviněni žalovaného
d?v?latel u~~d,l, ,že h<:.ža~ovaný po účinnosti zákona čís. 26/1929 k penSI]DlmU pO]lstem nepnhlasIl. Pokud jde o toto teprve v opravném Hzení
uplatňované za."inění, nelze, k, němu přihlížeti a se jím zabývati, protoze novoty nejsou v odvolaDl a dovolání (§§482, 504 cis.) přípustné.
PokucJ. ,d~volatel . opřel, syůj náro~ o to, že ho žalovaný v roce 1924
z p~]I~telll ~dh!asIl, n:'?1 aovolateluv nárok opoclstatněn. Jako hajný až
d? učmnoslI z~kona CIS. 89/1920 dovolatel pensijní povinnosti nepodlehal. Teprve lImto zák0!l,em vstoup!~i hajní do pensijní pojistné povinnos!l, a~sak ten tl (§ 2 CIS. I zak. CIS. 89/1920), kdo nepřestoupili 55
roku sveho veku. Dovolatel byl přes 55 let stár a byl proto z pojistné
povinnosti podle zákona čls. 89/1920 vyňat. Nepodléhal tudíž dovoc
latel am po dobu platnoslI uvedeného zákona, to jest až do 1. ledna
19~9 pojist~é povinnosti. Jeho přihlášení nemělo pro něho účinku, naJme nezaklada}o pro něho žádný pojistný nárok podle pensijního zákona a byla vee po zákonu tak, jako by přihlášen nebyl. Přihláška do-

vola tele měla jen význam ohlášení se zaměstnavatele k placení premií
podle § 2 posl. odstavec zákona čís. 89/1920, kteréžto premie plynuly
do fondu potřebných nezaměstnaných (§§ 47 bod 7, 86 zákona čís. 89/
1920) a nikoli na pojištění dovolatele. Odhlášení v roce 1924, protože
nepodléhal pojištění a pojistného nároku ani z přihlášení ani z placení
premií zaměstnavatelem neměl, nepřipravilo dovolatele o pojistný nárok. Zejména nepřipravilo ho o pojistný nárok podle zákona čís. 26/29.
Jak řečeno, ani přihlášením za platnosti zákona čís. 89/20 ani nlacením
prerrtií podle § 2 odst. (2) uvedeného zákona nenabyl pojistAého nároku, nestal se pojištěncem a, nejsa jím, nevstoupil do pojištění podle
zákona. čís. 26/29. Aby, nejsa jím dosud, stal se pojištěncem podle
zmíněného zákona a měl nároky podle tohoto zákona, k tomu bylo podle § 5 tohoto zákona zapotřebí přihlášky, ta však učiněna nebyla. Odhlášení dovolatele v roce 1924 není v příčinné souvislosti se ztrátou pojistného dll chodu podle zákona čís. 26/29 a, pokud se tedy nárok žalobcův opírá o odhlášení, byl právem nižšími soudy (§ ,,03 čís. 4 cis.)
zamítnut. Rovněž z důvodu neuvědomění o odhlášeni nelze dovolateli
uplatňovaný nárok přiznati.
Dovolatel má mylně za to, že pokračuje
v připojištění (čl. IV zákona čís. 89/1920), byl by nabyl, pokud se týče
si zachoval nárok na pojistné podle zákona čís. 26/29. Připojištění podle čl. IV zákona čís. 89/1920 bylo pojištění soukromé, samo pro sebe,
. při pojištěný nestal se pojištěncem ve smyslu zákona a pojistných nároků zákonem přiznávaných neměl. Při pojištění nezakládalo samo o sobě
vstup do pojištění podle zákona čís. 26/29, nýbrž připojištěný, podléhal-li pojištění podle zákona čís. 26/1929, musil, aby se stal pojištěn
cem po rozumu tohoto zákona, býti přihlášen. Pokračování v připoji
štění by samo o sobě vstup do nového pojištění nebylo založilo. Neuvědomění o odhlášení a nepokračování v při pojištění nemělo proto za
následek ztrátu důchodu podle zákona čís. 26/29. Ostatně uvědomění
o zániku připojištění, ježto se ho toto netýkalo, nebylo ani věcí žalovaného (§ 73 zák. čís. 89/20) a podle zjištění nižších soudů dovolatel
o něm věděl. Nižší soudy nepochybily, když ani z důvodu neuvědomění
o ?dhlášení, nárok dovolatelův za oprávněný neuznaly (§ 503 čís. 4
c. r. s.).
čís.
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Pracovní soudy (zákon ze dne 4. července 1931, čís. 131 sb. z. a n.).
Odvolací soud ve věcech pracovnich může za základ svému rozhodnutí položiti jiný skutkový děj, než byl zjištěn v rozsudku prvého soudu, jen tehdy, projednal-li znovu věc a provedl-Ii znovu důkazy.
(Rozh. ze dne 22. února 1934, Rv II 77/34.)
Žalobě

o zaplacení mzdy p r a c o v n í s o u d vyhověl, o d v o d ve věcech pracovních žalobu zamítl.
Ne j vy Š š í s o LI d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvolacímu soudu, by ji podle § 33 zákona ze dne 4. července 1931, čís. 131
sb. z. a n., znovu projednal a o ní rozhodl.
1a c í s o
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Důvody:

S hlediska dovolaciho dúvodu podle čís. 2 a 3 § 503 c. ř. s. vytýká
dovolatel, že odvolací soud učinU skutková zjištění, jež se odchylují od
zjištění soudu prvé stolice. a že k nim dospěl na základě svědeckých
důkazů provedených prvým soudem, ač těchto důkazů neopakoval.
Výtka vadnosti odvolacího řízení jest opodstatněna. Vadnost není ovšem
v tom, že odvolací soud podle § 488 c. ř. s. neopakoval důkazy v prvé
stolici provedené a přes to se odchýlil od průvodních výsledků prvéhc>
soudu, nýbrž dovolací důvod podle § 503 čís. 2 c. ř. s. zakládá v tomto
případě porušení předpisu § 33 zákona ze dne 4. července 1931 čís. 131
sb. z. a n. odvolacím soudem. Jde totíž o pracovní spor o hodnotu vyšší
než 300 Kč, projednaný v prvé stolici zvláštním oddělením okresníhc>
soudu pro spory pracc>vní, o němž platí podle § 4 odst. (2) téhož zákona ustanovení daná v tomto zákoně pro samostatné pracovní soudy.
Pro takové spory nařizuje § 33 zákona, že se věc projednává před odvolacím soudem znovu v mezích určených návrhy stran v odvolání.
O řízení před odvolacím soudem platí tu obdobně ustanovení civilního
řádu soudního o řízení před sborovými soudy první stolice jako soudy
procesními s tou změnou, že není třeba přípravných podání a že se
strany mohou dáti zastupovati osobami jmenovanými v § 23. V historických zemích platí tedy pro řízení před odvolacím soudem ve sporech
pracovních obdobně předpisy §§ 226 až 430 c. ř. s. s odchylkami uvedenými v § 33 zákona čís. 131/1931 sb. z. a n. Stanoví-li zákon O pracovních soudech, že má býti použito obdobně předpisů o řízení před
sborovými soudy první stolice, není místa pro obdobné použití jiných
zákonných ustanovení a nelze proto ani obdobně použíti předpisů
čtvrté části prvního oddílu c. ř. s. o opravném prostředku odvolání
(§§ 451 až 501), neboť zákon o pracovních soudech upravil tento
opravný prostředek a jednání o něm zvlášť a odchylně. Pro řízení před
odvolacím soudem ve sporech pracovních neplatí tedy zejména před
pisy§§ 482 až 493 c. ř. s. o ústním odvolacím jednání, nýbrž odvolací
soud má konati přelíčení podle všeobecných předpisů o ústním jednání
(§§ 259 prvý odstavec, 171 až 203 c. ř. s.), ovšem s obmezením vytče
ným v § 33 odst. (3) zákona čís. 131/1931, že o nových nárocích kterékoliv strany nelze jednati. O sepsání protokolu o ústním odvolacím
jednání platí tu předpísy §§ 207 až 217 c. ř. s., níkoliv ustanovení § 493
c. ř. s. V souzené věci vychází najevo z protokolu o ústním odvolacím
jednání ze dne 14. listopadu .1933, že se odvolací soud předpisem § 33
zákona o prac. soudech vůbec neřídil, neboť neprojednal věc znovu
v mezích určených odvolacím návrhem žalobcovým, aby byl rozsudek
prvého soudu změněn tak, že se žalobě vyhovuje co do všech uplatňo
vaných nároků, a to po doplnění řízení, jemuž byla vytýkána neúplnost.
Z tohoto protokolu je naopak zřejmé, že odvolací soud při ústním odvolacím jednání postupoval jen podle § 486 c. ř. s., neboť celé toto jednáni
záleželo v tom, že zpravodaj vylíčil sporný děj a dosavadní průběh rozepře, jakož i podstatné věci ve spisech podaných stranami v odvolacím řízení, vytkl sporné body pro odvolací řízení, přečetl návrhy stran
a části rozsudku dotčené odvoláním i s rozhodovacími důvody, že pak
zástupci obou stran přednesli pokud se týče podali návrhy v odvolacích

spisech uvedené, načež bylo prohlášeno usn"esení, že věc je zralá k rozhodnutí, a hned byl vyhlášen rozsudek. Takto provedené řízení před
odvolacím. soudem ve sporu pracovním, nevyhovuje předpisu § 33 zákona čís. 131/1931, jest neúplné a trpí vadami tak podstatnýmI, že jimi
bylo zamezeno úplné vysvětlení a dúkladné posouzení rozepře. Odvolací soud, řídě se formálními předpisy, jichž v tomto případě nebylo lze
použíti, neprojednal znovu se stranami podstatu sporné věci, ač byla
v odvoláních vytýkána také neúplnost řízení a nesprávné hodnocení
důkazů prvým soudem. Chtěl-li odvolací soud svému rozhodnutí za základ položiti jiný skutkový stav, než byl zjištěn v rozsudku prvého
soudu, nemohl se obejíti bez nového projednání věci a bez vlastního
provedení důkazů. Ježto však odvolací soud věc znovu neprojednal, nemohl ani učiniti řádná zjištění skutková, ale zejména nebyl oprávněn
bez nového projednání věci se odchýliti od zjištění prvého soudu, že
žalobce při nastoupení služby nevěděl o dalších pracích, jichž dřívější
noční hlidač nekonal. Napadený rozsudek byl vydán na úplně vadném
základě, čímž jest opodstatněn dovolací důvod podle § 503 čís. 2 c.
ř. s. Pro tuto vadu není možné, aby dovolací soud rozhodl ve věci, nýbrž bylo podle § 35 odst. (2) zákona čÍs. 131/1931 sb. z. a n. napadený rozsudek zrušiti a věc odvolacímu soudu vrátiti, by ji především
podle § 33 téhož zákona řádně znovu projednal a o ní rozhodl.
čís.
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Byly-Ii dodané stroje, k nimž si dodavatel vyhradil vlastnictví, spojeny s nemovitosti objednatele způsobem uvedeným v § 294 obč. zák.,
aniž si dodavatel vymohl knihovní poznámku podle § 297 a) obč. zák.,
staly se příslušenstvím nemovitosti, třebaže si dodavatel dal na strojlch
připevniti štítky oznamující, že stroje jsou jeho vlastnictvím.
I spoluvlastník nemovitosti může uvésti stroje ve spojení s nemovitosti jako je.ii přislušenství.
(Rozh. ze dne 23. února 1934, Rv I 395/32.)
Žalované vedly exekuci vnUCenou dražbou polovice nemovitosti, náležející Karlu M-ovi. V odhadním protokolu byly uvedeny jako příslušen
ství i stroje, ohledně nichž se domáhala žalobou, o niž tu jde, žalující
firma M., zapsané společenstvo s r. o. nepřípustnosti exekuce, tvrdíc,
že si vyhradila ke strojúm vlastnické právo až do úplného zaplacení
kupní :ceny Karler.J M-em, což se dosud nestalo. Pro c e sní s o u d
p r v é s t o I i c e žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d uznal podle
žaloby.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

V souzeném případě závisí rozřešení sporu jen na zodpovědění
otázky, zda se stroje, jichž vyloučení z exekucí se žalobkyně domáhá,
staly příslušenstvím nemovitostí, na něž žalované vedou exekuce, čili
15"
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nic. Otázku tu je v rozporu se stanoviskem odvolacího soudu řešiti
kladně. Výjimečným ustanovením § 297 písm. a) obč. zák., jímž, jal:
vyloženo zejména v rozhodnuti nejv'yšší~o soudu čís: 11.2.0.0, bylo .t0líko jako výjímka stanoveno, že stroJe, trebas u mch JSou JIpak splneny
veškeré podmínky příslušenství, nelze za příslušenství poklada!!,. byla-II
výhrada vlastníctví k ním pro jiného než vlastníka nemovltos!! v pozemkové knize poznamenána, nebyly nijak změněny všeobecné před
pisy §§ 294 a 297 obč. zák., stanovící, za jakých podmínek ~tává se
věc příslušenstvím věci hlavní; neplyne proto z ustanovem § 297
písm. a) obč. zák. nikterak, že í stroje, třebas spojené s nemovitosti,
musí se státi za všech okolnosti, i když by tu nebylo podmínek uvedených v §§ 294, 297 obč. zák., příslušenstvím nemovítostí, nestala-li se
ohledně nich poznámka o výhradě vlastnictví v pozemkové. knize. Tímto
hlediskem se ostatně odvolací soud též řídil a, zjistiv, že poznámka výhrady vlastnictví se nestala, dal si správně otázku, zda stroje byly spojeny s nemovitostí za okolností, z nichž jinak podle, všeobecných p~e(:
pisů zákonných plyne vlastnost příslušenstvl. Otazku ,tu zodpo."edel
záporně poukázav v tomto směru k tom,u, ž~ sp?lu,vla~tm~ nemov;tosh,
s níž stroje byly spojeny (Karel M,), hm, ze vedel, ze zalob~yne m":
právo dodané stroje si vzíti zpět, když nedodrží platební podmlnky, Jez
také skutečně dodržeti nemohl, jakož i tím, že na stroje byly pnpevněny štítky ,nápisem »E~gentum der »M,« reg. Gen, ,m. b. H.},n ,E:
Mietobjekt« dal najevo" fe stroje tY, neu!'~uJ~ k trv":lel?u "pouz}."a11l
s věcí hlavní, pokud se tyce proJevll hm vul!, ze Je neClm JeJlm pnslušenstvÍm, Avšak neprávem, neboť, nehledíc ani k té okolnosti, že se
připevnění štítku stalo dodatečně, nerozhoduje o ton;! jak vyslo,~en~ již
v rozhodnutí čís, 11.2.0.0 sb, n, s., zda stroje JSou, Cl neJsou pnslusenstvím hlavní věci vůle vlastníka nemovitosti vůbec, nýbrž záleží na
tom, zda stroje jS~U s nemovitostí spojeny (při če!l1ž na ~působu jejich
spojení nezáleží) a jsou s věcí hlavní podle, urS'em vbst~lka v tak?,vem
. účelovém spojení, zjevně poznatelném, J~ke pre~poklada P.?ten; l'':l;;!UšenstvÍ. Tomu tak je v souzeném případe, nebo! podle zJlstem mzslch
soudů Karel M., truhlář, koupil 'Od žalobkyně stroje k provozu ve své
truhlářské živnosti a je také v truhlářské díln," umístnil tím zQůs?bem,
že jeden stroj připevnil k podlaze a druhé s hmto strojem spoJIl reme ..
nem. Z tohoto zjištění plyne, že dodané stroje byly podle zevmho stavu
určeny k ll'valému provozu dílny při provozu truhlářské živnosti, l~ če
muž poukazuje zejména i ta okolnost, že kupltel byl spol~~lastmkem
hlavní věci nemovitosti, na níž dílna byla vybudována a v mz provozoval truhlář~kou živnost. Staly se proto, by~še spojeny s touto nel?ovltosU, jejím příslušenstvím, třebaže vl.ast~lk nemovltosÍl ~e?yl JeJ1c~
vlastníkem, neboť z předpisu § 294 obc. zak. nelze dovod!h,. ze by obe
věci musily býti vlastnictvím jedné a téže o s.?by, , aby ~ezl mml byl z~~
ložen poměr příslušenství. Námitce, že ,se pnsJusenstVln1 nemohly' s~atJ
již proto, že byl kupitel jen spoluvlastmkem nel;,ov~tosh, ~elze pnsyedčiti neboť spoluvlastníci mají podle § 828 obc, zak. pravo spolccnou
vě~í volně nakládati a v ořípadě shody představují jednu osobu. Že
mezi kupitelem a dalším spoluvlastníkem nemovit?sti nesho.da v souzeném případě vznikla, nebylo am tvrzeno a ,an~ pnak nevyslo najevo:
Na tom, že strojli nutně k výkonu živnosh potrebl nebylo, nesejde, kdyz

skutetně k výkonu
užití s věcí hlavní

živnosti používány byly a k trvalému určení jich ponevadilo ani, že kupitel vzhledem k výhradě vlastnického práva žalobkyní mohl též počítati s výjimečným případem odporujícím účelu koupě, že byla oprávněna stroje si v případě nedodržení
platebních podmínek vzíti zpět. Jakmile tudíž stroje byly spojeny s truhlářskou dilnou, staly se, jak již řečeno, jejím příslušenstvím a žalobkyně opomenu vši si vymoci knihovní poznámku podle § 297 a) obč,
zlÍk., pozbyla k nim vlastnického práva, jak dovozeno v rozhodnutí čis.
12.!O6 sb. n, s. a nemůže proto z důvodů tvrzeného vlastnického práva
odpírati podle § 37 ex. ř. exekuci na ně vedené.
čís.
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Zaměstnanec v dole jest pojištěn proti následkům úrazu již ze samého zákona a zaměstnavatel není mu práv náhrad'Ůu šk'Ůdy, nesplnil-Ii
úraz'Ůvým zákonem mn uloženou ohlašovací povinnost
I za platnosti zákona ze dne 11. červeuce 1922, čís. 242 sb. z. a n.,
jsou p'Ů S a mém z á k o n u všichni, kdož jsou zaměstnáni v hornictví, pojištěni i pro případ nemoci, i pro případ invalidity a stáří, aniž
se činí rozdil, zda jde o dělníka trvale zaměstnaného čili nic, leč že by
dělnlk byl podroben jinému povinnému pojištění pensijnímu nebo že by
požíval již důchodu invalidního nebo starobního podle tohoto zákona.
Byl-li zaměstnanec již p'Ů samém zákonu pojištěn u báňské bratrské
pokladny, nemůže se domáhati náhrady škody na zaměstnavateli, ježto
ho nepřihlásil k pojištěni nemocenskému a invalidnímu. Nezáleží na
tom, že zaměstnavatel nebyl hornic1<ým podnikatelem, rozhoduje jen,
zda zaměstnanec byl zaměstnán v hornictví.
Podléhal-li zaměstnanec zákonu O pojištění u báňských bratrských
pokladen, nemohl se zaměstnavatel prohřešiti proti 'Ohlašovací povinnosti podle zákona ze dne 9. října 1924, čís. 221 sb. z. a n.

(Rozh. ze dne 23, Února 1934, Rv I 1107/32.)
Žalobce utrpěl úraz při prácí v uhelném dolu. Žalobou, o niž tu jde,
domáhal se na žalovaných svých zaměstnavatelích náhrady škody,
ježto ho žalovaní nepřihlásili k pojištění ani úrazovému ani nemocenskému ani invalidnímu, následkem čehož prý žalobce nedostal náhrad".
Pro ce sní s o udp r v é s tol i c e uznal, o d vol a c í s o u d neuznal žalobní nárok důvodem po právu, n ů vod y: Prvý soud uznal
právem, že zažalovaný nárok jest důvodem po právu proto, že žalovaní
nepřihlásili žalobce k pojištění ani úrazovému ani nemocenskému ani
invalidnímu, V těchto směrech přicházejí v úvahu tyto zákony: a) úrazový zákon ze dne 28, prosince 1887 čís, 1 ř, zák. pro rok 1888 v doslovu zákona ze dne ID, dubna 1919 čís, 207 sb. z, a n" b) zákon ze
dne ll. července 1922 čís. 242 sb. z. a n, o pojištění u báňských bratrských pokladen, c) zákon ze dne 9, října 1924 čís, 221 sb, z. a n, v doslovu novely ze dne 8, listopadu 1928 čís. 184 sb. z. a n. o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří. K a) Mezi stranami
není sporno, že ža10bce utrpěl úraz, o který jde, při práci v uhelné'Cl
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dolu. Podle § 1 úrazového zákona byl žalobce povinně pojištěn u úrazové pojišťovny delnické. Nároky žalobce z podnikového úrazu proti
úrazové

pojišťovně

nezávisí na tom, zda žalobce

ll-

úrazové pojišfovny

byl přihlášen k pojištění čili nic (§§ 6, 33 úrazového zákona). Neoznámil-li podnikatel úrazové pojišťovně včas neho řádně úraz podle § 29
zákona, propadá jen trestu podle § 55 téhož zákona, není však práv
dělníku z náhrady. Tento právní názor byl nejvyššim soudem opětovně
vysloven a odúvodněn a připojuje se též k němu soud odvolací (srv. čis.
3445, 6572, 9331 sb. 11. s.). Náleželo podle § 34 úraz. zák. žalobci, hy
svůj nárok na odškodněni proti úrazové pojišťovně uplatnil, k čemuž
měl lhůtu jednoho roku. Ještě v době, kdy podal žalobu, o kterou jde,
v květnu 1930, mohl s úspěchem nárok na odškodnění u úrazové pojišťovny ohlásiti. žalobu podal zástupcem práva znalým. Podle § 46 úraz.
zákona pojištěnec, utrpěv podnikový úraz, může uplatňovati proti podnikateli nárok na náhradu škody jen, když hyl podnikový úraz zpúsoben podnikatelem neho jeho zákonným zástupcem zúmyslně. Žalobce
ani netvrdí, že žalovaní úmyslně způsobili úraz, o který jde. již z tohoto důvodu jest uznati, že zažalovaný nárok není důvodem po právu.
K bl. jelikož žalobce utrpěl úraz jsa »zaměstnán v hornictví (§ 13\
o. horn. zák.)«, byl v době úrazu povinně pojištěn nejen u úrazové pojišťovny, nýbrž i u bratrské báňské pokladny (§ 2 cit. zák. z roku 1922),
ač jeho zaměstnavatelé, žalovaní, nebyli sami podnikateli hornickými
(srov. rozh. nejv. správ. soudu čís. 6767/27 Boh.). Toto pojištění u báň
ské bratrské pokladny se týkalo nejen pojistných dávek pro případ nemoci, nýbrž i důchodu starobního a invalidního (§§ 1, 2, 15, 18 odst. (2)
pasl. cit. zákona). O pojištěni proti nemoci platí i pro báňské bratrské
pokladny, pokud zákon z roku 1922 neobsahuje nic jiného, zákony o nemocenském pojištění dělníků (§ 4), to jest zákon o pojištění dělníků ze
dne 30. ledna 1888 čís. 33 ř. zák. a pozdější zákony a nařízení jej doplňující a pozměňující, nikoliv však nový zákon o sociálním pojištění
pod c) cítovaný, který teprve po roce 1922 byl vydán. Žalobce měl podle §§ 6, 6 bl, 32 starého zákona o nemocenském pojištění dělníků a
§ 4 cit. zákona z roku 1922 proti báňské bratrské pokladně nárok. na
dávky nemocenského pojištění pro nemoc z úrazu bez ohledu na to, zda
ho žalovaní u bratrské pokladny přihlásili čili nic. Žalobce nemúže proto
s úspěchem žalobqí nárok opírati o to, že ho žalovaní u bratrské pokladny nepřihlásili. Ani nárok pojištěnce protí báňské bratrské pokladně·
na provisi, na invalidní důchod není závislý na tom, zdali osoba v hornictví zaměstnaná byla u této pokladny přihlášena (§§ 2 odst. (1), ll,
15, 18 odst. (2), 26 cit. zák. z roku 1922).
K cl. jelikož žalobce byl povinně pojištěn u báňské bratrské pokladny, byl vyňat z pojištění i nemocenského i invalidního podle všeobecného pojišťovacího zákona z roku 1924 (srv. §§ 5 písm. bl, § 6
písm. a) tohoto zákona). Avšak, i kdyby se usoudilo, že žalobce jako
zaměstnanec u nehornických podnikatelú nebyl povinně pojištěn u bratrské pokladny, neměnilo by to nic na rozhodnutí tohoto sporu. Neboť
i podle pojišťovacího zákona z roku 1924 přísluší dávky nemocenského
;>ojiš tění bez ohledu k tomu, zda byl pojištěnec u nemocenské pojíšťovny příhlášen, čili nic. Nárok na invalidní důchod proti nemocenské
pojišťovně ovšem jest vázán předpokladem, že pojištěnec byl přihlášen

u pojiš·('ovny. Avšak pojišťovací zákon z roku 1924 stanoví újmy na majetku, které stíhají zaměstnavatele, nesplní-Ii včas povinnost přihlašo
vací (§§ 20, 262). Těmito ustanoveními zrušena byla povinnost zaměst
navatele k dalši náhradě škody, kterou zaměstnanec jinak by mohl na
zaměstnavateli požadovati podle povšechných zásad občanského práva
z důvodu, že ho řádně nepřihlásil. Žalobce v žalobě tvrdí, že žalovaní
jsou povinni nahraditi mu škodu, poněvadž úraz zavinili. V tomto směru
stači poukázati jednak na ustanovení § 46 úraz. zákona, jednak k tomu, že podle skutkových zjištění prvého soudu si žalobce zavinil úraz
.sám.

Ne j v y Š š í s o u d

nevyhověl

dovolání.

Důvody:

Dovolání opřene Jen o dovolací důvod nesprávného právniho posouzení věci (§ 503 čís. 4 cřs.) není opodstatněno. jde o žalobu na náhradu škody a dovolatel spatřuje zavinění žalovaných (§ 1295 obč.
zák.) především v tom, že ho nepřihlásili k pojištění úrazovému a že
neohlásili úraz úrazové pojišťovně dělnické. Než napadený rozsudek
dovodí! správně v souhlase s judikaturou nejvyššího soudu (srov. rozh.
čís. 5445, 6572, 9331, 10.223 sb. n. s.), že žalobce byl proti úrazu pojištěn ~i~ ~e samého zákona a že žalovaní nejsou mu právi z náhrady,

nespllllh-h ohlašovací Dovinnosta stačí dovolatele odkázati v tomto
směru na správné odúvrÍdnění napadeného rozsudku. Další zaviněni žalovaných spatřuje dovolatel v tom, že ho žalovaní nepřihlásili k pojištění ?emocenskému a invalidnímu. je nesporno, že žalobce byl přijat
do prace dne 24. června 1929 a že byl žalovanými zaměstnán při traťových pracích v dole W. Byl proto žalobce po rozumu § 131 o. hor.
zák. a § 2 zákona o pojištění u báňských bratrských pokladen ze dne
11. července 1922 čís. 242 sb. z. a n. zaměstnán v hornictví. V rozhodllUtí čís. 11.355 sb. n. s. bylo zevrubně dolíčeno, že podle dříve platného zákona o bratrských pokladnách ze dne 28. července 1889 čís. 127
ř. z., byl každý, kdo byl zaměstnán při provozování hornictví, již po
samém zákonu pojištěn, a to v horním podniku trvale zaměstnaný děl
nik i pro případ nemoci i pro případ invalidity, bez ohledu na to, zd"
ho majitel horního podniku II bratrské pokladny přihlásil, čili nic
Z ustanovení § 2 zákona čís. 242/1922 sb. z. a n., ze slov »podle tohoto zákona pojištěn .jest« plyne, že i nyní jsou již po zákonu samém
všichni, kdo jsou zaměstnáni v hornictví, pojištěni i pro připad nemoci,
1 pro případ invalidity a stáří, aniž se činí rozdíl, zda jde o dělníka
trvale zaměstnaného, leč že by dělník byl podroben jinému povinném!l
pojištění pensijnímu nebo že by požíval již dúchodu invalidního nebo
starobního podle tohoto zákona. Že u žalobce byl některý z těchto dů
vodů vylučující pojistnou povinnost u báňské bratrské pokladny, nebylo tvrzeno. Byl proto žalobce již po samém zákonu u báňské bratrské
pokladny pojištěn, bez ohledu na to, zda byl žalovanými nebo horním
podnikem přihlášen, an zákon nečiní vznik nároku z pojištění závislým
na přihlášce, jak je tomu v § 7 zákona ze dne 9. října 1924 čís. 221 sb.
z.a n. v příčině invalidního a starobního pojištění podle tohoto zákona.
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Okolnost, že zaměst?avatelé žalobcovi, žalovaní sami nebyli podnikateli
hormckyml, Je bezvyz~amn.á, ležto podle § 2 zák. čís. 242/1922 sb. z.
a ~. bylo Jen rozhodnym, ze zalobce byl zaměstnán v hornictví (srovneJ rozhodnutí nejvyššího správního soudu Bohuslav adm. čís. 6767/27,
8170/29, 943.0/31). Nemohla proto žalobci z nepřihlášení k bratrskc,
pokla~ne VZ€JIÍl š~oda, nen] tu přičinné spojitosti mezi opomenutím žalovany.ch a, uplatnovanou ,Sk09?U, žalované stihají pro neohlášení žalobce ten nasledky § 78 zak. CIS. 242/1922 sb, z. a n, a nic více, a je
proto zaloba I pokud se opírá o toto zákonné ustanovení, bezdůvodná.
Podle .§ 5 b) a § 6 ~}, zákona o pojištění zaměstnanců pro případ nemOCI, Invaltdlty a stan ze dne 9. řijna 1924 čis. 221 sb. z. a n. v doslov? .z~kona z 8. li~topadu 1928, čís, 184 sb. z. a n. jsou z povinného
popstem nemocenskeho, Invaltdmho a starobního podle tohoto zákona
vynaty o;oby podléhajíc,í pojistné povinnosti podle §§ 2 a 3 zákona ze
dn~ 11. cervence 1922 ČIS. 242 sb. z. a n. o pojištění u báňských bratrskych pokladen. jak bylo dolíčeno, vztahoval se tento zákon na žalobce
nepodléhal proto žalobce pojištění po rOzumu zákona čís. 221/1924 sb:
z., a n. a ne~o?,ly se proto prohřešiti žalovaní proti předpisům tohoto
zakona. Nezale~1 na t?m, zda žalovaní zavinili úraz dovolatelův, když podle § 1 urazoveho zakona ze dne 28. prosince 1887 čís. 1 ř. z. na rok
1888,v, doslo~u záko.n!,}~ dn<:.lO, du?n~ 1919 čís, 207 sb. z. a n. podléha]I urazovemu pO]Istem ,I vSlchnr delnrci zaměstnaní v podnicích horn~ch, a· pou~azuJe proto pravem odvolací soud i k ustanovení § 46 úraz.
zak. judlkat bývalého vídeňského nejvyššího soudu čís, 196 (úř. sb,
1390~ byl předstižen pozdějším zákonodárstvím.
čís.

13314.

Ručení za škodu z provozu silostrojů (zákon ze dne 9 srpna 1908,
čís. 162 ř. zák.).
•
Ji~~ou »na če~no{( rozumí se každá jizda podniknutá bez vědomi a
bez pnkazu pOdmkatele provozu k jinému než smluvnímu účelu a ručí
za m vlastník silostroje, je-Ii podnikatelem provozu a nebyl-Ii mu sHostroj ~dň~t o b) ~ k ti v I! ě bt;zpr~vným čin~m. Vyžaduje se objektivně
bezpravneodneh str o I e, mkollv odneti jmých předmětů (pohonných
látek).
Při jízdě. na černo nezáleži na tom, kdo při osudné jlzdě stroj řidil
~d~ provozOl zřizenec vlastníka silostroje, či s vědomím zřízence osob~
lllla.
(Rozh, ze dne 23, února Hi34, Rv I 1596/32.)
v

Žalobce byl přejet motocyklem, náležejícím žalovanému P-ovi a ří
zeným T-em,~ Bylo, zjištěno, že v době nehody byl motocykl půjčen
P-em j-oVl. Zalobm narok proh P-OVI uznaly o b a niž š í s o u d y
důvodem po právu,
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vody:

Do~olateli. nelze při svědčiti v názoru, že zapůjčení motocyklu J-em
T -OVl jest obJektrvně bezprávným činem, který prý zbavoval žalova-
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ného vlastníka motocyklu podle § J odstavec (4) zákona o provozu
silostroji ručení za škodu z provozu silostroje. jest doznáno, že žalovaný zapůičil motocykl Františku j~ovi, a nebylo zjištěno, že Oldřich
T, odňal motocykl j-ovi proti jeho vůli, poněvadž J. udal u policejního
ředitelství, že T -ovi motocykl půjčil. Při jízdě řízené T ~em došlo ke
škodné události. Z toho plyne, že František J. byl osobou, které žalovaný vlastník vozidla při provozu používal, lhostejno, zda úplatně či
bezplatně, poněvadž § 2 odstavec (3) zákona o provozu silostroji nerozeznává a nepředpokládá jen služební poměr mezi vlastníkem vozidla
a oněmi osobami. Ponechal-li František j. řízení motocyklu Oldřichu
T -ovi, nedopustil se ani ten ani onen objektivně bezprávného činu, an
J. porušil nanejvýše jen smlouvu o půjčce motocyklu a T, ho proti jeho
vůli nepoužil. Porušil-li tím j. smlouvu o půjčce, jde o jízdu na černo,
pří čemž nerozhoduje, kdo při osudné jízdě stroj řídil, zda provozni
zřízenec vlastníka silostroje, či s vědomím zřízence osoba jiná, ano
jízdou na Černo se rozumí každá jízda podniknutá bez vědomí a při
kazu podnikatele provozu k jinému než smluvnímu účelu, a ručí za ni
podle § 1 odstavec (1) zákona vlastník silostroje, je-li podnikatelem
provozu, a nebyl-Ii musilostroj podle § 1 odstavec (4) zákona odňat
objektivně bezprávným činem, Všechny tyto předpoklady ručení žalo~
vaného jsou v souzeném případě splněny a rozhodnutí odvolacího soudu
jest v souhlasu s rozhodnutími čís. 5404, 6424, 8313 sb, n. s" na něž
dovolatel eoukazuje, při čemž jest odkázati i na rozhodnutí čís, 12.145
sb. n, s, Ze jde o objektivně bezprávný čin proto, že J. zpronevěřil
svěřené mu pohonné látky, a že nelze proto děliti čin ve dví, nebylo
v prvé stolici aní tvrzeno. Leč bylO by to i bezpodstatné, poněvadž
k vyvlnění podle § I odstavec (4) zákona se vyžaduje objektivně bezprávné odnětí stroje, nikoliv odnětí jiných předmětů, bezprávný čin
musí. býti účelem, nikoliv jen provázejícím zjevem odnětí. Nejde-li
o objektivně bezprávně odnětí stroje, jest bezpodstatnou úvaha, zda se
vrácení stroje vlastníku po škodné události stalo z účinné lítosti. jest
sice přisvědčiti dovolateli, že objektivně bezprávné odnětí silostroje
nemusí býti vždy trestné, a že jde o takové odnětí, použíje-li kdo omylem záměnou cizího stroje místo svého, právě proto, že objektivně jést
to bezpráví, které není trestným jen pro nedostatek subjektivní viny.
Netř~ba se zabývati úvahou, zda by vlastník silo stroje a provozovatel
pod~lku ručil podle těchto zásad napořád, i kdyby silo stroj byl půj
čovan postupně na celou řadu osob od jednoho vypůjčitele na druhého,.
poněvadž v souzeném případě o to nejde.
čis.

13315.

Právo rybolovu, nadržování vody a vybíráni pisku a štěrku z řeky
určitých místech, spojené s určitou usedlostí, jest služebnosti podle
§ 477 čís. 6 obč. zák., která může býti založena i na veřejném statku
(na veřejné řece). Jde o soukromé právo, které říšským vodním zákonem
~e dne 30. dubna 1869, čís. 93 ř. zák. a zemským vodním zákonem pro
cechy ze dne 28. srpna 1870 čís. 71 z. zák. nebylo dotčeno ve své platv

nosti.
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V pochybnosti je míti za to, že jde o právo výhradné,
kohokoliv jiného z užívání řeky týmž způsobem.

vylučujicí

(Rozh. ze dne 23. února 1934, Rv I 1702/32.)
žalobce domáhal se na žalovaném, aby bylo určeno, že právo vybírati štěrk z řeky Sázavy v místech, v žalobě přesně určených, přisluši
výhradně žalobci, že žalovaný jest povinen právo to uznati a zdržeti se
v přítomnu i v budocnu i přímého i nepřímého zasahování do tohoto
výhradného práva žalobcova. Bylo zjištěno, že žalobce jest vlastníkem
mlýnské usedlosti vl. Č. 40 pozemkové knihy pro kat. území Č. a že
podle trhové smlouvy ze dne 5. března 1641 a vyšetřovacího protokolu
ze dne 24. října 1879 čís. 59 o založení nové pozemkové knihy pro kat.
obec L. ve smyslu zákona-ze dne 5. prosince 1874 jest spojeno s touto
mlýnskou usedlostí právo lovení ryb, nadržování vody a vybírání štěrku
z řeky Sázavy v určitých místech. Konečně, že žalovaný v těchto
místech řeky vybíral písek se štěrkem, dovolávaje se povolení, uděle
ného mu výměrem zemského úřadu v Praze ze dne 23. června 1931,
pokud se týče ministerstva zemědělství ze dne 23. října 1931. Proc e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby. D ů vody: V souzeném případě jest jen sporné, zda právo žalující strany, vložené a zapsané ve vložce pozemkové knihy pro kal. území Č., jest právem
výlučným, to jest soukromým. Tuto otázku jest zodpověděti kladně
a z těchto důvodů. Jde o řeku, tudíž o tekoucí vodu veřejnou. Povaha
veřejnosti vody jeví se v tom, že každý může vody jako obecného
statku užívatí, pokud tím neruší stejná požívací práva všech ostatních
t1 nepřekročí meze, které klade správa veřejná ve příčině užívání vody
ve všeobecném zájmu. Toto užívání zakládá· se v právu veřejném.
Podle § 15 zemského zákona vodního jest každému dovoleno, by ve
vodě veřejné mohl vody způsobem obyčejným, kterým se jiní z podobného užívání nevylučují, bez zvláštní přípravy užívati koupáním, praním, mytím, napájením, broděním a čerpáním, pak dobýváním rostlin,
bahna, země, písku, kamení a ledu na místech, na kterých takové užívání není zapovězeno, a to pokud tím nenastává nebezpečí ani průtoku
vody) ani břehům, práva cizí se neruší a nikomu se škoda nezpůsobí a
šetří se policejních opatření. Výměrem zemského úřadu v Praze bylo
žalovanému dáno vodoprávní povolení k těžení písku a štěrku ze řeky
Sázavy, při čemž bylo ve výměru uvedeno, že nejde o obecné užívání
vody podle § 15 vodního zákona, nýbrž o podniknutí zvláštní, které jest
posuzovati podle § 17 vodního zákona, a to vzhledem k rozsahu těžby
a ke vlivu těžby na l-íční tok. žalovanému bylo tudíž dáno povolení
k těžení určitých užítků řeky způsobem, který přesahuje obecné užívání
veřejné řeky_ Avšak ustanovením § 15 vodního zákona není vyloučeno,
že ve veřejné řece nemohou býtí práva na jednotlivépožítky vyhražena
na základě zvláštních výsad některým soukromníkům jako jejich výhradná a výlučná soukromá práva. To platí zejména, o těchto užitcích:
právu k lovení ryb a těžení a vybírání písku a štěrku z řeky. Takovou
]lovahu má i právo žalující strany, vložené ve vložce čís. 40 pozemkové
knihy pro kaL území Č. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. D Ů vod y: Odvolatele jest odkázati k důvodttm rozsudku soudu

rvého, 'k nimž dodává soud odvolaci je~té to~o: K v?dám vet:ejným
P hou ex'lstovati i smluvná oráva na urClte pnsvolem SI len pstych
m
o,
' .
d'h'k
I
'"tků vodních práv těch však za platnostJ vo m o za ona ne ze ~a-

~~Iti a' nemůže ani st~t jako ':.lastnfk ~vody veřej~lé~ za jllatno~ti .v~dJ1lho
zrkona soukromé pravo k UZlvam tretun propl~lcovatJ a uz~v~m vod,
které meze § 15 vodního, ,zák~na ero ce~hy. presahule, ,mozne le dl,;
§ 17 zák. toho jen na zaKlade ~ere]no'pra~mho povolc.m. T~mu ~em

~ 111 na závádu by nebyla uznana pravm platnost plav souKI?mych,

o~~~Odí_Ii z doby pted platností nynějšího zákona .vod~ího, lehoz. usta·p vením v § 3 byla výslovně zachována soukroma prava k vodam ~e
~farší doby. Další trvání a uznání těchto práv z~ručeno Je ustanov~emm

§ 102 zákona ze dne 28. srpna 1870 čís. 71 ~. zak. Jl:o c;chy, lenz ~ na-

řídil všeobecnou normou zachování všech pr~y ,na UZIVal1l ~?~~v: vse~n
.' 'ch práv soukromy' ch k vodám se vztahupclch podle dnvelslch zapny
.
.
,
~ lb'
.
to
konů nabytých. ]e tedy tím zachovano I pravo"za ~ .covo
rraV? . '
jako právo na sóukromém titulu nabývacím ~poclvaycl, vylucule )Iz y~
samým každého jiného z jeho výkonu na lTIlstech zalobcl vyhrazenyca,
jak správně dovodil již první soud.

e

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D fl vod y:
Právo žalobcovo jest považovati za služebnost podle § 477 čís. 6
u. N. F;
.. 728) t e d y z a s o u k r o 111 é P r á v o, kteréz, lak Jlz odvolacl
~~s~d sp;ávně dovodil, říšským vodním zákonel!' z 30. dub~a j 869
čís. 93 ř. z., pokud se týče zemskym vodn<I;TI zakonen; pro cechy ze
dne 28. srpna 1870 z. z. čís. 71 nebylo dOLceno ve sve platnosh.
Byl-li žalobce ve vykonávání služebnosti žalovaným p.o ruše!, , .lakl
se nesporně stalo, může se proti zásahu do svých pra~ ~ bram!1 zal~bou
odle § 523 obč. zák. a v takovém případě stačí, dokaLe-lr, .ze sluz;b,~ostí nabyl. Tento důkaz se žalobcí zdařil, jak ~ovolatel am n~pop:ra,
a v celém sporu jde jen o to, v jakém rozsahu zalobcl u!ede.ne prav,o
přísluší, ježto žaiovaný namítá, že práv? ~alobcov? nel!1 p;ave!" ~ vyhradným jež by vvlučovalo kohokohv pneho z, uzlvám verep!e reky
podle oprávnění dáného veřejným ú~adem. ~Hled!~ k ustanoven,1 ~ § 436
obč. zák. nebylo by to ovšem nemozno, lezto tyz ~ozemek lI!uze byh
n ě k o I i k a o s o b á m z á r o v e ň služebným, avsak ta~o~a Olne;e:
nost knihovního práva se nepředpokládá, naopak předp?klada,~e prave
opak (arg. § 322 druhá věta a 311 obč. zák.). Popl;al-h z:,lo~any, odv~
lávaje se na výměry, ve kterých byl vysloven len pra~.~1 ~ n~zor, ze
právo žalobcovo není výhradné, není soud, pokud Jde o zllst~n~ omezenosti věcného práva vázán. Jiné skutečnostI k opodstatnem tohoto
tvrzení žalovaný však neuvedl. Op~menul-h t~k u~lmtI, ne!ze odv~
lacímu rozsudku vytýkati nespravne posouzem pravm z duv?d~, z,;
žalobní prosbě vyhověl, ježto žalobce nemUSil prokaz,ovatJ vylucnos,
svého práva, nýbrž, jak dolíčeno, mě} žalovaný proka ah omezenost
tohoto práva, a žalovaný se o tento dukaz am nepokus I,.

obč. zák., která může býti založena i na veřejném s~tatku

(Ci:·
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13316.

. ~ení dtlvodem k okamžitému propuštění hudebníka (pianisty) opozdIl-II se dvakráte o několik málo minut při koncertech v k a v á; n ě.
(Rozh. ze 'dne 23. února 1934, Rv I 1785/32.)
?alobce byl pi~nistou v kapele žalovaného. Opozdiv se dvakráte
~ nek?hk mll1ut P;I koncertech v kavárně, byl žalovaným propuštěn.
Z~lobe o :~placel11 mzdy za výp~vědní dobu bylo vyhověno s o u d Y
v sec h trl s t o I1 C, Ne J v y s s Lm s o ude m z těchto
důvodů:

, Dovolatel,uplatňuje dovolací důvod čís. 4 § 503 c. ř. s., který spatruJe v tom, ze odvolací soud n e p o važ o val z a důl e žit Ý d ů _
~ o d k ?kanl~itému propuštění žalobce ze služby s k u teč n o s t, že
z~k)bce )ako clen ,kapely žalovaného se dvakráte opozdil, takže muselo
nylI nan se zapoceÍlm koncertu čekáno. Podle zjištění nižších soudů
šlo o dva ojedinělé případy a žalobce opozdil se jen o ně k o I i "
málo minut.
Nejvyšší soud souhlasí s názorem odvolacího soudu že tu není
d úle ž ~ té h.o d ů vod u k okamžítému propuštění (§ 1162 vš. obč.
:a~.). Vzdyť J~~.? kon.certy y k a v á r n ě, u nichž se na přesné zapoceÍl, nekl;;de pnllsna vaha, dale šlo jen o dvojí opoždění něko1ikaminu ..
tove, Jlmz kapela nebyla ve svých výkonech zdržena.
čís.

13317.

Us~anovení § 469 obě. zák., podle něhož ke zrušeni .hypoteky zaplacem o sobě nestačí a hypotekárni statek zůstává zavazen pol<ud
~1~h z v~řei~ých knih nebude vymazán, platí jen v poměru k ~§obám,
~ez, ~polehaJtce na správnost zápisu, nabyly na hypotece práva. Ne ..
Jde-h o takovou změnu v osobě oprávněného, neplatí toto ustanovení
nýbrž platí skutečný stav věci.
'
. Nepodal-Ii ,:ydražitel, jenž byl při rozvrhovém roku přítomen, odpor
am rekurs protí rozvrhovemu usnesení, pokud v něm bylo uvedeno že
přejím~ určitou hypotéku na srážku z nejvyššího podání, není v tom
hmotneprávní uznání nárokuhypotekárního věřitele a vydražitel může
i pak hmotněprávní námitky proti převzaté hypotece uplatniti sporem
nebo námitkou proti žalobě hypotekárního věřitele.

(Rozh. ze dne 23. února 1934, Rv I 1998/32.)
Žalovaný vydražil v exekuční dražbě vedené proti Václavu P-ovÍ
nemovitost, na níž vázla pro žalující spořitelnu pohledávka 3.472 Kč
24 h, již žalovaný převzal na srážku z nejvyššího podání. Žalobou,
o niž tu jde, domáhala se žalující pojišťovna na žalovaném, by bylo
uznáno právem, že zástavní právo pro pohledávku žalobkyně 3.472 Kč

24 h jest.proti žalov~nému po ,právu, že žalovar;ý jest povine~ to uznati
a zaplatiti žalobkY111 3.742 Kc 24 h do 14 dnu pod exekUCI na zavazenou nemovitost. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol" c í
s o u d z těchto d ů vod il: Výtku nesprávného právního posouzení
věci lze shrnouti ve 4 body, zda totiž v napadeném rozsudku bylo posouzeno správně, jaký účinek má nabytí právní moci rozvrhového
usnesení v tom smyslu, že vydražitel převzal na srážku z nejvyššího
podání pohledávku vlastně již zaplacenou, takže prý .jest obohacen,
dále zda žalovaný mMe v souzeném sporu uplatňovati námitkou, že
pohledávka zažalovaná a zástavním právem zajištěná, byla již zaplacena, jaký význam má dále pravoplatné rozhodnutí rekursního soudu
E 627/29, a posléze, jaký význam jest přisouditi okolnosti, že proti
rozvrhovému usnesení nebyl podán žalovanou stranou odpor. Tu bude
třeba vyříditi otázky podružné, by otázka hlavní, dosah ustanovení
§ 469 obč. zák., spíše vynikla. Nebyl-Ii podán odpor proti přikázání
pohledávky knihovní zástavním právem zajištěné, má to ten význam,
že se k ní hledí jen potud, pokud jest patrna z pozemkových kníh a
bude přikázána nebo uznána za existentní v případě převzetí na srážku
z nejvyššího podání, jak tomu bylo v souzeném případě, nebyla-Ii
k rozvrhu zvlášť přihlášena. Z věci již vyplývá, že nepodání odporu
mluví jen pro formální správnost jsoucnosti zaknihované pohledávky
a že nemá co činiti s její materielní správností, zejména s otázkou, že
nebo zda pohledávka ona byla jíž zaplacena. V dilsledku toho muselo
býti také vyhověno formálně stížnosti žalobkyně, když zástavní právo
omylem bylo vymazáno. Nebyl-Ii podán odpor proti rozvrhovému usnesení z jakýchkoliv dilvodů, zejména proto, že o zaplacení pohledávky
strana žalovaná nevěděla, nebo nebyl-Ii podán dovolací rekurs proti
usnesení stížnosti vyhovujícímu, nelze mluviti o materielním uznání
jsoucnosti zaknihované pohledávky. Má proto rekurs a jeho vyřízení
ze dne 19. března 1931, na které odvolatelka poukazuje a které vešlo
v moc práva, význam jen formální, že se totiž za daných okolností výc
maz zástavního práva stal neprávem. Tento názor zastává i žalobkyně,
neboť jinak by nebylo třeba žaloby, kdyby postačilo ono rozhodnuti
i pro řešení otázky práva materielního, že totiž pohledávka zástavním
právem zajištěná byla nebo nebyla zaplacena, a sama uvádí, že k projednávané žalobě jest nucena, poněvadž žalovaný jako vydražitel nechce uznati zástavní právo ani pohledávku a nechce nic platiti. Druhým
takovým akcesoriem jest otázka obohacení žalovaného. Žalobkyně
praví, že se žalovaný obohatil tím, že převzal podle rozvrhového usnesení její pohledávku na srážku z nejvyššího podáni· a, kdyby nebyl povinen jí zaplatiti, obdržel by vydraženou realitu laciněji, než se v řízení
exekučním předpokládalo. Než ani tomu tak není, neboť na uvolněnou
pohledávku měli bv nárok věřitelé zadnější, kteří vyšli na prázdno,
nebo jichž pohledávky nemohly býti zcela zapraveny a zadnějším vě
řítelem jest dle exekučních spiSl! právě sám žalovaný, jehož celková
pohledávka 43.926 Kč 40 h zůstala nehraženou 27.251'59 Kč. O obohacení žalovaného nelze proto mluviti. Má-Ii žalobkyně právo k žalobě,
by bylo určeno, že zástavní právo v knihách pozemkových dosud existující jest po právu a s ním i pohledávka jím zajištěná, má zajisté
i žalovaný právo uplatňovati proti žalobě ná!l'itku práva materielního,
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že pohledávka již zanikla, že na vlastnickou hypoteku jiná pohledávka
převedena nebyla a že tedy není povinen zažalovaných 3.472 Kč 24 h
platiti, i když podle rozvrhu nejvyššího podání k tomu by byl jinak
povinen. Ve věci samé jde pak jen o výklad § 469 obč. zák., ježto žalobkyně tvrdí, že se dohodla s dlužníky manžely P-ovými, by směnečný
dluh 4.000 Kč byl převeden do pořadí vlastnické hypoteky podle postupní listiny ze dne 22. března 1926 a v jejím rámci. Svědkem H-em
bylo potvrzer.o, že pohledávka 3.472 Kč 24 h, zajištěná zástavním právem podle této postupní listiny, byla již zaplacena. Ježto však dohoda
ta nebyla knihovně provedena, nenastaly vůbec účinky § 469 obč. zák.,
neboť, byla-li pohledávka, zajištěná původně zástavním právem, zaplacena, zástavní právo pro ni zřízené nebylo sice vymazáno, nebylo
však v pozemkové knize převedeno na pohledávku jinou, nelze z nejvyššího podání přikázati jinou pohledávku v pořadí onoho zástavního
práva (srov. rozh. nejvyššího soudu ve sb. čís. 6550). K tomu by bylo
třeba vložiti nebo zaznamenati převod zástavního práva váznoucího pro
starší pohledávku na pohledávku novou a po stránce formelní bylo by
k tomu třeba dále kvitance a zvláštní žádosti. To se nestalo. Není proto
pouhá dohoda ústní v tomto směru rozhodnou.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Nižší soudy

správně

dovodily, že zástavní právo je akcessoriem
pohledávky a že s ní zaniká; bylacli tedy v souzeném případě knihovní pohledávka, pro kterou bylo zástavní právo
zřízeno, zaplacena, zanikly v p o měr ume z i s m I u v n i k Y i pohledávka i zástavní právo, ano zástavní právo nebylo převedeno knihovně
pro novou pohledávku ve smyslu § 469 obč. zák. Mluvi-li se v tomto
paragrafu o tom, že ke zrušení hypotéky zaplacení nestačí a že hypo··
tekární statek zůstává zavazen, pokud se dluh z veřejn)·ch knih nevymaže, je to jen důsledek publicity veřejných knih a slouží ochraně
oněch osob, jež, spoléhajíce na správnost zápisu nabyly na hypotéce
nějakého práva, ať vlastnického (při postupu) nebo nadzástavního.
V souzeném případě však o takovou změnu v osobě o p r á vně n é h o
nejde, takže tu - inter parte s - platí skutečný stav věci. Bylo posouditi skutkový děj, jak se vyvinul za exekučního řízeni, při rozvrhu nejvyššiho podání a po něm. žalovaný byl vydražitelem i knihovním věři
telem; byl při rozvrhovém roku zastoupen, nepodal odpor a ani rekurs
proti rozvrhovému usnesení, v němž bylo uvedeno, že přejímá 3.472 Kč
24 h s přís!. na srážku z nejvyššího podání. ODvolatelka marně se snaž!
dovoditi, že jest v tom spatřovati hmotněprávní uznání nároku žalovaným, po případě vzdání se hmotněprávní obrany. Že nebyl podán
odpor - ať již z jakýchkoli důvodů - , má jen v zápětí, že rozvrhové
usnesení může býti provedeno, že nedojde k řešení námitek, jež by byly
mohly býti uplatněny odporem a jež by jinak, pokud by nešlo o sporné
skutečnosti, mohly býti řešeny s konečnou platností mezi účastníky.
Jinak nemá tu ani rozvrhové usneseni hmotněprávní následky a účast
níci mohou i potom hmotněprávní nároky i námitky uplatniti sporem,

COŽ však nemuze
účinku žalobkyní

brániti provedení rozvrhového usnesení. Nemá tedy
dovozovaného, že žalovaný nepodal odpor a že nepodal rekurs proti rozvrh?vému. us~.ese~í, který o~tatně nebyl pří
pustný, an odpor nebyl podan. Alll vynzelllm rekurslllho soudu ze dne
19. března 1931 nebyla rozřešena otázka nároku žalobkyně po hmotně
právní stránce, nýbrž bylo v něm jen stanoveno, že za daných okolností - protože právě šlo o sporné skutečnosti, - neměl býti zařízen
vým~z zástavního práva. žalovanému nemůže býti bráněno, aby se proti
nároku žalobkyně nebránil námitkami, byl-li žalován, právě tak, jako
by mu nemohlo býti zabráněno, aby k svému obhájení nastoupil žalobou. Je nerozhodné, sběhl-li se tu omyl na straně soudu, .či v osobě
žalobkyně, když tato omylem nepostupovala podle § 469 obč. zák.,
a nepostarala se o to, aby zástavní právo před výmazem a před rozvrhem bylo přeneseno na novOu pohledávku. Jestliže tím zástavního
práva pro novou pohledávku nenabyla, nemůže dovozovati, že byla
poškozena a že se žalovaný obohatil na její úkor, jak správně dovodil
odvolací soud; obohacena byla by žalobkyně, kdyby se jí z nejvyššího
podání mělo dostati, na co podle stavu věci neměla nárok. Rovněž nerozhoduje, že pro žalovaného bylo na základě rozvrhového usnesení na
vydraženou nemovitost vloženo vlastnické právo. Posoudily tedy .nižší
soudy věc v podstatě správně a to - v poměru k žalobkyni - také
co do první části žalob ní prosby týkající se existence zástavního práva,
nehledíc ani k tomu, že se dovolací návrh této části rozsudkového výroku již nedotýká.

(individuálně určené)

čís.

13318.

Z ustanovení § 1330 obč. zák. nelze dovoditi zdržovací nárok.
§ 19 obč. zák. není stanovena všeobecná zásada o
sobu a rozsahu právní ochrany.
Předpisem

způ

(Rozh. ze dne 23. února 1934, R II 31/34.)
žalující firma domáhala se na žalovaném odpovědném redaktoru
S., by byl uznán povinným zdržeti se rozšiřování zpráv, že
z ciziny i ze všech částí republiky vracejí se velká tisícová množství
zboží do Z. jako neprodejná, že vedoucí dílen převalují ztráty různýlT'
zpllsobem na dělnictvo, že krise žalující firmy strhuje s sebou celý kra]
a že experti banky zjišťují situaci závodu žalující strany. Pro c e sní
s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamít!. O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by ji, vyčkaje pravomoci, znovu projednal a rozhodl. O ů vod y: Rozhodující otázkou jest,
zdali žalující straně, když uveřejněné zprávy jsou nepravdivé a žalo-o
vaný o tom věděl nebo věděti musil a když byly způsobilé ohroziti
úvěr, výdělek nebo budoucnost žalující strany, přísluší proti žalovanému zdržovací žaloba, ač v § 1330 druhý odstavec obč. zák., o které
ustanovení žalobkyně žalobu opírá, výslovně o nároku na zdržení se
dalšího rozšiřování zpráv se nemluví. První soud k této otázce dal záčasopisu

-
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pornou odpověď a proto žalobu pro nedostatek zákonného podkladu
zamítl. Odvolací soud však sdílí právní stanovísko žalující strany že
zdržovací žaloba v souzeném případě zásadně nemůže býti vylouč~na,
a to s poukazem na literaturu žalující stranou citovanou, Pfaff, KrainzEhrenzweig, Dr. Mayr Harting, Dr. Jaromir Sedláček a Dr. Klang obz~láště však v úvaze, že zásadně musí býti přípustná každá žalob~ jakehokoh druhu, když porušení zákonné nebo smluvní povinnosti soudní
zakr~če~í určitým zpťtsobem odůvodňuje, by účastník byl chráněn proti
por.usem soukromých svých práv. Ke vzniku žalobního práva v určitém
Smeru podle názoru odvolacího soudu není potřebí teprve zvláštního
zákonného ustanovení, stačí poukázati jediné k předpisu § 19 obč. zák.,
podle něhož každému, kdo se cítí zkrácen ve svém právu, musí býti
volno vznésti svoji stížnost na úřad určený zákony. Poukazuje se také
k rozhodnutí nejvyššího soudu čís. 2251 sb. z. a n., kde i nejvyšší soud
zdťtroaznil, že jest přiznati podle § 1330 obč. zák. napadenému nárok, by
odpurce ustal od opakování nebo dalšího rozšiřováni nepravdivých skutečností. Nelze ani namítati, že žaloba zdržovací pro útoky podle § 1330
obč. zák. nemůže míti praktický význam. Naopak právě jen takovou žalobou může účastník býti dostatečně chráněn, poněvadž častokráte
hmotná škoda ještě nenastala a právě opakováním nepravdivých zpráv
by mohla jeho pos1ce podstatně býti zhoršena. Každý člen obecenstva
má nárok na volnou činnost v rámcích soukromoprávních vztahů a,
byl-Ii v této činnosti obmezen nezákonným postupem třetí osoby, vyžaduje již všeobecná zásada podle § 19 obč. zák. umožnění dostatečné
ochrany. I když předpis § 1330 obč. zák. nemluví o zdržovací žalobě,
nýbrž jen o odvoláni uveřejněných zpráv, nelze ani z toho souditi, že
zdržovací žaloba má býti vyloučena. Zdržovací žaloba jest v takových
případech podle názoru odvolacího soudu primérní nárok přiznaný zásadou podle § 19 obč. zák., o tom se zákonodárce nemusil při úpravě
předpisú § 1330 obč. zák. zvlášť zmíniti. Naproti tomu neni tak samozřejmým nárokem nárok účastníka na odvolání zpráv jako plus a jen
proto ustanovil zákonodárce výslovně také tento nárok. Kdyby názor
odvolacího soudu nebyl správný, pak by předpis§ 1330 obč. zák. sotva
mohl míti praktický význam. Zástupce žalovaného namítal proti tomuto
stanovisku i to, že zdržovací žaloba' by mohla býti přípustna nanejvýše
jen v případě, kdyby tu bylo aspoň nebezpečí opakování uveřejnění
zpráv, a vylučuje tuto možnost v souzeném případě proto, že žalovaný
od 1. ledna 1933 již není vydavatelem a redaktorem časopisu »S.«. Než
tato argumentace neobstojí. Není nikde řečeno, že zprávy by mohly
býti rozšiřovány jen časopisem, a to jen časopisem »S.«, žalující strana
má však nárok, aby nepravdivé zprávy vůbec nebyly již rozšiřovány,
dále není vyloučeno, že žalovaný za krátkou dobu zase nepřevezme
svou dřívější činnost při časopise »S.«, takže tím, že žalovaný pro zatím
není funkcionářem uvedeného časopisu, žalob ní žádost se nestala bezpředmětnou. Odvolací soud jest proto toho mínění, že v souzeném pří
padě zdržovací žaloba zásadně není vyloučena.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a vratil věc odvolacímu soudu, by o odvolání znovu rozhodl, nepřihlížeje k dťtvodu, pro
který zrušil rozsudek prvého soudu.

Důvody:

Otázhl, lze-li žalobci v případě § 1330 obč. zák. přiznati i nárok
zdržovací, řeŠIl v záporném smyslu nejvyšší soud již v rozhodnutí čís.
11.916 sb. n. s., k němuž již také v odvolání bylo poukázáno. Nejvyšší
soud neshledává příčiny, by se od názoru tam vysloveného a blíže odů
vodněného odchÝ,liL V rozh.?dnutí čís. 2~51 sb. n. s., k němuž bylo poukazano o v odvolam a Jehoz se dovolava také napadené usnesení, bylo
sIce v d~vodech mezI jmyu: uvedeno, že jest připustiti, že jest přiznati
napadenemu narok, by odpurce ustal od opakování nebo dalšího rozšiřování nepravdivých tvrzenÍ. V onom případě neměl však dovolací soud
příčiny, by se touto otázkou podrobněji obíral, protože k jeho rozhodnutí I:0stačily ji~~, důvoqy. P~á~ní ná~or uyeden tam byl jako axiom
nep?tre~ujlcI bhzslho, oduvodn~m, podavajícl. prý se z § 1330 obč. zák.,
k nemuz se v zavorkach poukazalo. Podobne, bez bližšího Odllvodnění,
byla ot~zka ta řešena ,také v literatuře a to i na místech, uváděných
v odvolalll a v napadenem rozsudku, kdež se bylo dovoláváno rozhodnutí rakouského nejvyššího sotÍdu v případech týkajících se nekalé soutěže z doby, kdy rakouský zákon o nekalé soutěži nebyl ještě v platnos!!. Odv.?lací. soud neprá,vem pouk~zuje k § 19 obč. zák., pokud
v nem spatr~Je ,vseobecnou zas~du o. zpusobu a rozs'ahu právní ochrany.
Na tomto m1ste zákona stanOVl se Jen, že ten, kdo se cítí zkrácen ve
svém právu, nemá si pomáhati svémocně, nýbrž má vznésti stížnost na
úřad ~?dle zákona p!íslušný. O. tom, pokud a jakým způsobem může
!ento urad.zJednah napravu a na Jakou ochranu a do které miry lze stě
zovateh pnznah narok na ochranu, není v § 19 obč. zák. nic obsaženo,
protože to vše, pokud jde o hmotněprávní účinky, náleží do oboru objektivního práva (hmotné právo), pokud pak jde o způsob řízení do
ob?ru. práva f~rmáln!ho )procesní~o). Jenom tyto positivní předpisy
pravnr rozhodUJI, 1 v pnpade ~,
obc. z~k. ? ná:okupo~tiženéh~, o jeho
;;,bJ.ekhvnlm Plavu, a nes!ac1:. ze poshzeny ma na pozadovanem opa~rem zaJem a ze by takovy zajem bylo lze uznati také za oprávněný a
Jeho ochranu za žádoucí, když objektivní právo takový nárok na ochranu
nezná a nepřiznává. Kdyby byl správný náz.or odvolacího soudu že lze
vystačiti pro, j~kýkoli nárok na ochranu s § 19 obč. zák. v tom ~myslu,
Jak Jej vyklada, ztrácely by na mnoze význam bližší ustanovení obsažená v objektivním právu a nebylo by potřeba na př. podrobnějších
předpisů o způsobu a rozsahu nároků na náhradu škody neb o podmínkách a rozsahu nároků odpťtrčích, prozatímních opatření, zajišťovací
exekuce a j., protože by se pak všecky nároky daly dovoditi z takové
všeobecné zásady přiznávající nárok na ochranu zcela všeobecně, jak
to vykládá odvolací soud, což by však nebylo v souhlasu s požadavkem právní jistoty, kterou právní řád sám uznává a která je také jednou z hlavních potřeb hospodářského života a spořádaných právních
styků občanstva. V rozhodnutí čís. 11.916 sb. n. s. bylo řečeno, že
zdržovaCÍ nárok nelze dovoditi z § 1330 obč. zák., který je zařaděn
v XXX. hlavě pojednávající o právu na náhradu (již vzešlé) škody a
o zadostiučinění. Odvolatelka sama to uznává, připouštějíc jako nesporné, že je tu jistá mezera v ustanovení § 1330 obč. zák., má však
za to, že by bylo právě úkolem moderní a hospodářskému životu se při-
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způsobující judikatury, bl' takovéto mezerl: a, nedo~tatky z~kona doplňovala směrem posltIvmm a mkolI restn~tIvne. tak, ze bY,lpela na d~

slovu zákona, při čemž poukazuje k tomu, ze pry ~stano.:':nr § !330 ok.
zák. je jakýmsi předchůdcem zákona protI nek~le soutez!. Nez p;-o vyklad a obdobné použití jiných pře~pisů naznacI~)e ~est~ ~ 7 obc: za~.
Tohoto východiska zde není, protoze ~,1330 obc. zak. ,r~Sl ~cela ]as;re,
jaké nároky přiznává postiženému, amz, mezI n~ml u":,adl n,,;rok zdrzovad. Bylo již ve zmíněném rozhodnutI dovodeno, ze nem podkla~u
k domněnce, že se tak stalo jen proto, že to zákon opomenul a~ebo ze
to považoval za zbytečné, protože samozřejmé. Bylo tam ta ke ,dovoděno že nelze obdobně použíti ani speciálniho zákona protI nekale soutěži, 'který takový nárok postiženému přiznává, 3' stačí poukázati k dů,
vodům v citovaném rozhodnutí uvedeným. Steine tak nemohlo by na pr.
býti v obecnoprávních věcech obdobně použito speciálních"předplsů
zákona směnečného a pod. Jde-li tu o nedostatek ochrany, ]~]Iz potreba
se snad právem pociťuje v hospodář~ké~ ž!votě, ~emůze napravy by tI
dosaženo cestou interpretace u soudu, nybrz len zakonem, pk ]e tomu
i v četných jiných otázkách.
čís.

13319.

Jde-Ii o odvoláni z rozhodnutí vrchního soudu o započteni doby do
přípravné prakse k~ndid~ta advo~acie, jest na. v~boru advokátní komory, by spisy predlozll vrchmmu, sou~u" Jet;tzo p~ P?~le obdoby
§§ 205 a 206 jedno řádu rozhodne o predlozem Spisu nejvysstnlu soudu.
(Rozh. ze dne 24. února 1934, R J 100/34.)
Do usnesení v r c h ní h o s o u d u, jímž bylo odmítnuto jako opo-

žděné odvolání kandidáta advokacie z usnesení výboru advokátní ko-.
mory, jímž nebylo vyhověno jeho žádosti o započten! ~rčit~ d01.'Y do

advokátní prakse, podal kandidát advokacíe odvolam, lez vy bor
a d v o kát n í k o mor y předložil přímo nejvyššímu soudu.
N e j v y Š š í s o u d vrátil výboru advokátní komory spisy s tím,
aby je podle obdoby § 39 písmeno. c) _záko~a Čí~. 100/3: sb .. z.",,; n.
předložil vrchnímu soudu v Praze, lenz o predloze~1 SpISU nelvysslmu
soudu rozhodne podle obdoby §§ 205 a 206 ledn. r.

podroben dávce z majetku a z přirůslku na majetku připadajicí na prodanou nemovitost, nelze však proti nabyvateli uplatňovati ručení prodané nemovitosti za osobní dluh prodatele.
Byl-li přes to nedoplatek dávky z majetku vložen na prodanou nemovitost jako závazek prodatele v době, kdy vlastnlkem nemovitosti již
byl (další) nabyvatel, bylo věci (dalšího) nabyvatele, by se bránil tomuto vkladu jako neoprávněnému, nevznikl mu však z tohoto vkladu
nárok proti prodateli ani na depuraci ani na zaplaceni dávky čs. státu
podle § 1404 obč. zák.
(Rozh. ze dne 24. února 1934, Rv I lOrYlj32.)
Podle trhové smlouvy ze dne 23. prosince 1919 koupili žalobci Jan
a Valentína S-oví od žalovaných Hynka a Terezie R-ov.ých mlýn čp. 1
v K., zapsaný ve vložce čís. 388 poz. knihy obce M. a bylo na ně s účin
ností od 29. prosince 1919 pod čís. 1186/19 převedeno knihovně právo
vlastnické ke mlýnu. Podle ods!. III. kupní smlouvy nepřevzali kupitelé
na se k placení - mimo hypotekární pohledávku Václava a Antonie
P-ových 100.000 Kč - další na prodané a koupené nemovitosti váznouCÍ knihovní dluhy a závady a zavázali se proto prodávající výslovně, veškeré nepřevzaté a před vkladem trhové smlouvy na mlýně
knihovně váznoucí dluhy a závady ze svého zastoupiti a k výmazu při
vésti. Podle ods!. IV téže smlouvy přešlo na kupující ihned vlastnictví
a užívání nemovitosti, jakož i placení daní a jiných veřejných poplatků
a dávek na nemovitost vypadajících a súčtování mělo se státi k 1. lednu
1920. Žalobci prodali pak mlýn manželům K-ovým a tito Václavu Z-ovL
Dne 5. července 1928, kdy vlastníkem mlýna byl Václav Z., bylo na
mlýn vloženo zástavní právo pro pohledávku berního úřadu v U.
9.101 Kč (nedoplatek dávky z majetku předepsané Hynku R-ovi). Václav Z. vyzval manžele K-ovy k depu raci a tito opět žalobce manžele
S-ovy. žalobou, o niž tu jde, domáhali se žalobci na manželích' R-ových,
by byli uznáni povinnými zaplatiti bernímu úřadu v U. pohledávku
eráru 9.101 Kč anebo se postarati o výmaz této pohledávky z vložky
CIS. 388 poz. knihy obce M. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i ce žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d uznal podle žaloby.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

čís.

13320.

Kdo prodal a knihovně převedl nemovitost před 8. květ!1em 1920,
zavázav se že veškeré nepřevzaté a před vkladem trhove smlouvy
knihovně váznoucí dluhy a závady ze svého zastoupí a k výmaz~ při
vede není v poměru k nabyvateli ani podle smlouvy ani podle zákona
povi~en zaplatiti čs. státu nedoplatek dávky z majetku, který. byl na
prodané nemovitosti vložen jako závazek prodatele, a nemovlto~t od
závazku toho odbřemeniti. Byla-Ii nemovitost, jež patřila prodateh dne
1. března 1919, prodána před 8. květnem 1920, jest prodatel o s o b n ě

Ze smlouvy ze dne 23. prosince 1919 jest jasno, že se prodávající
manželé R-ovi zavázah kupitelům S-ovým zaplatiti a k výmazu přivésti
veškeré na prodané nemovítosti v den knihovního převodu vlastnictví
knihovně váznoucí dluhy a závady. Právo vlastnické bylo knihovně pře
vedeno na žalobce dnem 29. prosince 1919. Dávka z majetku a z pří
růstku na majetku byla zavedena teprve zákonem ze dne 8. dubna 1920,
čís. 309 sb. z. a n. a zákon ten nabyl účinnosti teprve vyhlášením ve
sbírce zákonů a nařízení, jež se stalo dnem 8. května 1920. V den
knihovního převodu vlastnictví mlýna dne 29. prosince 1919' nevázla
16'
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tedy na mlýně dávka z majetku a z přírůstku na majetku, která později
postihla pro datele R-ovy a nelze proto právem tvrditi, že se trhovou
smlouvou žalovaní žalobcům zavázali zaplatiti dávku z majetku a z pří
růstku na majetku, které tehdy ještě ani nebylo, a proto neobstojí názor odvolacího soudu, že podle trhové smlouvy jsou žalovaní v poměru
k žalobcům (§ 1404 obč. zák.) zavázáni zaplatití čs. státu nedoplatek
9.101 Kč dávky z majetku a přírůstku na majetku, který tam byl pod
pol. 67 dne 5. července 1928 vložen podle usnesení ze dne 17. srpna
1928, jako závazek žalovaných, a mlýn od závazku toho depurovati.
Avšak ani podle zákona nestihá žalované povinnost ta v poměru k žalobcům. § 928 obč. zák. sice stanoví, že prodatel ručí za dluhy a nedoplatky, jež na nemovitosti váznou, avšak tu právě jde o to, zda dávka,
o jejíž zaplacení jde, vázne podle práva na bývalém mlýně žalovaných,
čili nic. Podle § 62 odst. (1) zák. o dávce z majetku a z přírůstku na
majetku požívá$dávka na nemovitostech do částky poměrně na ně vypadající, avšak nejvýše do 30% zjištěné čisté hodnoty nemovitosti zákonného práva zástavního, jemuž přísluší přednost přede všemi právy
na nemovitosti váznoucími a před pohledávkami z titulů soukromoprávních nebo zákonných. Pro povinnost k dávce, jakož i pro výši jmění
dávkou povinného jest rozhodný stav a hodnota dne 1. března 1919.
Z tobo plyne, že žalovani byli osobně podrobeni dávce z majetku a
z přírůstku na majetku podle jmění, jež vlastnili dne 1. března 19'19.
Otázkou však, o niž jde, jest, zda za dávku ručily i nemovitosti, jež
měli dne 1. března 1919, jež jim však již nepatřily v den vyhlášení
zákona čís. 309/1920, dne 8. května 1920. A tu vyplývá ze zákona a
stanoví to i prováděcfnařízení ze dne 27. července 1920 čís. 463 sb. z.
ano k odst. (5) § 62, že věcné ručení v mezích § 62 odst. 1 nabylo platnosti teprve dnem, kdy zákon nabyl účinnosti. Před 8. květnem 1920
nemovitosti .žalovaných neručily za jejich dávku z majetku a zákonné
zásta"ní právo podle § 62 odst. (1) by bylo postihlo nemovitosti ty teprve ode dne 8. května 1920, kdyby byly zústaly ještě do toho dne
v nepřetržitém držení a vlastnictví žalovaných, jako osob dávkou povinných (rozhodnutí čís. 8393 sb. n. s.). Byla-li však nemovitost v době
od 1. března 1919 do dne, kdy zákon nabyl účinnosti, do dne 8. května
1920, převedena, nelze ručení nemovitosti za dluh poplatníka z 1. března
1919 uplatňovati proti nabyvateli a proto stanoví zákon jako náhradu
pro tyto případy v § 62 odst. (5), že ručí za zaplacení dávky původního
majitele nemovitosti nedoplatek trhové ceny utržené za nemovitost, pokud ovšem dne 8. května 1920 dávky ještě vázly. V souzeném případě
prodali žalovaní mlýn, o nějž jde, dne 23. prosince 1919 a bylo vlastnictví k němu převedeno na žalobce dnem 29. prosince 1919, tedy před
účinností zákona o dávce z majetku. Věcné ručení za dávku žalovaných
z majetku a přírůstku na majetku nestihá tedy mlýn jim kdysi náležející, poněvadž z jejich vlastnictví vyšel dříve, než byla dávka uzákoněna. Dávka ta po právu tedy nepožívá zákonného zástavního práva
podle § 62 zák. čís. 309/1920 na nemovitostech vl. čís. 388 kat. území
M. a nestihá podle zákona ručení to ani nabyvatele mlýnské usedlostí,
dnešní žalobce, ani jich .nástupce v držbě a vlastnictví mlýna. Za dávku
tu ruči žalovaní státu jen osobně. Byl-Ii přes to nedoplatek dávky
9.101 Kč vložen na mlýnskou usedlost jako závazek žalovaných dne 5.

če.rvence 1928, v ~obě, kdy vlastníkem usedlosti byl již nynější vlastník.
Vaclav.Z:, bylo vecI Vac1ava Z-a, by se bránil vkladu tomu jako neopr~v~e.n,:,mu. Povmnost .ta žal?vané -"estihala" i když byli sl~ad, ač to
nenl z]Iste,:", o vkladu za~tavmh.0 pr.ava pro davku zpraveni, poněvadž
vkladem ,davky na nemovlt~st JIm vIce nepatřící nebyli ve svých právech zkl ~cel11. ~ n~byh tudlz k rekursu oprávněni. Ze vkladu toho nevZl11kl vsak zadny na~ok ž,alobcům proti žalovaným ani na de uraci
a~1 na zaelacel11 d.avky cs. ~raru podle § 1404 obč. zák., neboť žal~vaní,
ac osob?e dluhuJI s!atu d~vku,. neruč! podle uvedeného zákonného a
s~utkoveho . stavu ve~!. svym . nastupcum za depuraci nemovitosti od
davky nepr~:··em po:ae]i n~ m ~Iožené. Zbývá jen otázka, zda žalovaní
neP?,d~touplh proh zalobcum zavazek zaplatiti eráru dávku z majetku
a p,nr,:~!ku. na m:lJetku a povinnost depurační pmjevy v dopisech, jež
v te pncme vymen:h se ~ástupcem žalobců. V té příčině jest předem
pou~azatr ~ tomu, ze dopISy zástupce .žalobců byly adresovány jen na
p:v~alo~aneho Hynka R-a a mkoh na Jeho manželku a že na ně odpoVIda opd Jen Hynek R. .~ám, tak že o nějakém uznání nebo podstoupeni
dluh~ zalovanou TereZll R-ovou nelze mluviti; neboť zástupči právo
111anz elovo po~le ,§ 1238 obč. zák. nevztahuje se na podstupování závazku prot! tre!lm oS?bám, k nimž není rozumného důvodu, jako
v tomto pnpade: kter~ tedy .nepa~řf ke správě společného majetku.
lmo t~ neJ~ou zalobcl dluzmky davky z majetku stíhající osobně jen
zal~va~e a vubec am za ní neručí, jak shora bylo dolíčeno, takže tu ani
nem predpokladu pro převzetí dluhu v paragrafu tom zmínčné neboť
dluh ten není po právu. .
,
o
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13321.

, Jest z~~t!,e'!1 ~dl,e § 477 čís. 2 Co ř. so, nenařídil-Ii soud prvé stobce, skonclvsí jednam podle § 193, třetí odstavec c. ř. s. když došly
protokoly o výsle~hu svědků, ústní jednáni přeď změněnÝm senátem
podle § 412, druhy odstavec, Co ř. s., nýbrž v neveřejném sezení usnesl
s~ na ~oz~~'!ku s přibráním soudce, jenž se vůbec nezúčastnil jednáni
predchazejlclho rozsudku.
(Rozh. ze dne 24. února 1934, Rv I 1085/33.)

ob a

niž š í s o u d y zamítly žalobu o placení výživného.

. Ne j v y Š š í. s o ~ d .. z~ušil k dovolání žalobkyně rozsudek odvola-

Clho soudu s predchaze]Iclm mu odvolacím řízením jakož i rozsudek
soudu prvé stolice, a vrátil věc prvému soudu, by o' ní dále jednal a ji
znovu rozhodl.
Důvody:

•. Dovolání n~padá ?vdvola,CÍ, rozsud.ek z dovolac~ho
CI.S. 4 ~ 50~ ,c. 1.. ,s., ~l1lZ vytyka zmatecnost odvolaclho
predchazel'clh? flzepl a rozsudku prvého soudu podle
r. s. Soud prve stolrce přIpustil při ústním jednání dne

důvodu podle
rozsudku, jemu
§ 477 čís. 2 c.
ll. ledna 1932

-
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důkaz svědkv

Filomenou S-ovou a Františkou š-ovou a skončil jednání
podle § 193; třetí odstavec, c. ř. s. Když došly protokoly o výslechu
těchto svědků, nenařídil ústní jednání před změněným senátem, podle
§ 412, třetí odstavec, c. ř. s., nýbrž v neveřejném sezení usnesl se na
rozsudku s přibráním soudce, který se vůbec nezúčastnil jednání před
cházejícího rozsudku. Postupem tím, jakož i opomenutím odvolacího
soudu, zjednati nápravu, porušeno ustanovení § 412, prvý odstavec,
c. ř. s., podle něhož rozsudek může býti vynesen jen těmi soudci, kteří
se zúčastnili ústního jednání, jež tvoří jeho základ. Porušení tohoto
předpisu jest důvodem zmatečnosti podle § 477 čís. 2 c. ř. s., a nemohlo
býti zahlazeno tím, že je žalobkyně nevytýkala ani v odvolání ani v dovolání, neboť jde o předpis, jehož strana Se nemůže účinně vzdáti
(§ 412 druhý odstavec a § 196 druhý odstavec c. f. s.), tudíž ani mlčky,
a jde o vadu veřejného, velícího práva. Soud musí přihlížeti k tomuto
důvodu zmatečnosti z úřadu, pokud rozsudek odvolacího soudu jest
dovoláním napaden (§ 504 čís. I c. ř. s.). Jest tudíž zmatečným rozsudek prvého soudu, jakož i odvolací řízení s rozsudkem na něm zbudovaným, a, poněvadž dovolání napadá rozsudek odvolacího soudu
vůbec, bvlo rozsudek odvolacího soudu s odvolacím řízením, jakož
i rozsudek prvého soudu zrušiti a věc odkázati do prvé stolice (S 510
druh)' odstavec, §§ 494, 513 c. ř. s.).
čís.

13322.

Vnucený pachtýř k o ne e s e jest jen oprávněn vykonávati osobní
právo dlužníkovo na jeho koncesní listinu a živnostenský podník si Jéa
tím účelem zaříditi.
Propachtování ž i v n o s t i jakožto podniku opravňuje vnuceného
pachtýře vykonávati živnost (podník) dlužníka na mistě něho takovým
způsobem a v tom rozsahu, jak ji vykonával dlužník sám, a vnucený
pachtýř může používati dlužníkových zařízení k tomu potřebnýc~ tak,
jak jich dlužník sám používal, a není ani zapotřebí, aby vnucene p~o~
pachtování dlužníkovy živnosti obsahovalo i výslovné propachtovam
dlužníkova zanzení používaného jim k provozu živnosti.
•
Okolnost, že dlužník provozuje živnost v najatých místnostech, nent
překážkou, aby výkonný orgií.n neodevzdal vnucenému pachtýři kliče od
těchto místností. Tím neodevzdal v právním smyslu podle § 349 ex. ř.
pachtýři místnosti k upotřebení, nýbrž uvedl ho jen v živnost v místnostech těch provozovanou, a jest na pachtýři, by se s pronajímatelem
o používání místnosti dohodl, a pronajímatel jest oprávněn domáhati se
pořadem práva svých práv proti pachtýři pro případný nedostatek práva
pachtýře k používání místností dlužníkem najatých.
(Rozh. ze dne 24. února 19134, R II 40/34.)
Ex e k uč n í s o u d udělil příklep pro nucené propachtování koncese lékárnické, provozované dlužníkem v Ch. čís. 42, jakož i živnosti
lékárnické na základě této koncese v Ch. čís. 42 provozované, se zaří
zením pro provoz této živnosti určeným, na základě dražebních podmí-

nek schválených dne 22. května 1933, Mg. Ph. Františku J-ovi. R ek u r sní s o u d vyhověl rekursu dlužnika potud, že zrušil napadené
usnesení .ve slovech »se zařízením pro provoz této živnosti určeným«.
D ů vod y: Podle dražebních podmínek exekučním soudem schválených, jest předmětem dražby nucené propachtování koncese lékárnické,
provozované stranou povinnou v Ch. čís. 42, jakož i živnosti podle této
koncese provozované, nikoliv však lundus instruktus, k provozování této
živnosti sloužící. Nuceným propachtováním koncese a živnosti nebyla
tedy dotčena nájemní práva dlužníkova, týkající se místností jim pronajatých v domě čís. 42 v Ch. a zařízení pro provoz k této živnosti potřebné a nutné, poněvadž ani tato nájemní práva, ani zařízení pro provoz lékárnické živností, nebylo pojato do dražebních podmínek a v dů
sledku toho exekuční soud neprávem vydal usnesení v rozsahu, jak to
učinil, pojav do usnesení stať »se zařízením pro provoz této živnosti
určeným«. Exekuce propachtováním lékárnické koncese nezahrnuje
v sobě oprávnění zabírati místnosti dlužníkovy, kde dosud živnost provozoval, nýbrž jen oprávněni pachtýře, jemuž příklep byl udělen, v Ch.
lékárnickou živnost a koncesi provozovati a, uvedl-Ii výkonný orgán
pachtýře do lékárnických místností dlužníkových, jemu od těchto místností odevzdal klíče, učinil tak neprávem. Pakliže pachtýř místností
dlužníkových a zařízení v nich používá a v nich lékárnickou živnost
provozuje, činí tak rovněž neprávem. Vždyť předmětem dražby v projednávaném případě bylo jen nucené propachtování koncese a této živnosti podle této koncese· provozované dlužníkem v Ch., tedy pouhé živnostenské oprávnění, nikoliv však používání místností dlužníkem najatých a provozování této koncese v nich se zařízením pro provoz této
živnosti. Ta okolnost, že usnesením ze dne 22. února 1932 byla povolena exekuce mimo jiné i zákazem, že dlužník nesmí se zabavenou koncesí, živností a zařízením pro provoz této živnosti nějak nakládati, nerozšiřuje ještě práva pachtýřova, ano do dražebních podmínek propachtování zařízení lékárnického nebylo pojato.
Ne j v y Š š
změň.ující části

í s o u d změnil napadené usnesení ve zrušující
tak, že obnovil usnesení prvého soudu.

správně

Důvody:

Koncese k provozování živcosti jest vázána na osobu (§ 19 živnost.
Má proto vnucený pachtýi' koncese (§ 3-40 ex. ř.) len oprávnění
vykonávati tol0 osobní právo dlužníkovo na jeho koncesní listinu a živnostenský podnik si za tím účelem zaříditi. Propachtování živnosti samé, jakožto podniku opravňuje však vnuceného pachtýře vykonávati
živnost (podnik) dlužníkovu na místě něho takovým způsobem a v tom
rozsahu, jak ji vykonával dlužník sám, a může tudiž používati dlužníkových zařízení k tomu potřebných tak, jak jich dlužník sám používal, a
není proto ani zapotřebí, by vnucené propachtování živnosti (§ 340 ex ..
ř.) obsahovalo i výslovné propachtování dlužníkova zařízení používaného jim k provozu živnosti, ano předpokladem provozu dlužníkovy
žIvnosti pachtýřem jest právě použití i dlužníkových zařízení k tornu nutných a jest obsaženo již v pojmu propachtování živnosti, nehledíc ani
řádu).

-
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k tomu, že zabavujícím usnesením ze dne 22. února 1932 bylo dlužníku
zakázáno, by i se zařízením pro provoz živnosti nijak nenakládal. Nevadí proto, že v dražebních podmínkách bylo předmětem dražby jen
nucené propachtování koncese lékárnické a živností podle této koncese
provozované. Není vadou, že výkonný orgán odevzdal vnucenému pachtýři klíče od místnosti, v níž dlužník živnost provozovál, ač dlužník mě!
místnosti jen v nájmu. Neboť tím neodevzdal v právním smyslu podle
§ 349 ex. ř. pachtýři místnosti k upotřebení, nýbrž uvedl ho jen v živnost v místnostech těch provozovanou a jest na pachtýři, aby se s pronajímatelem o používání místnosti dohodl, a pronajímatel jest oprávněn
domáhati se pořadem práva svých práv proti pachtýři pro případný nedostatek práva pachtýře na používání místností najatých dlužníkem.
čís.

13323.

Vyrovnací řád z roku 1931.
K neplatnosti úmluv podle § 55 vyrov. řádu se nevyhledává, by vě
řitel někoho slibováním výhod pro dlužnlka nebo jiným způsobem obmyslně přiměl ku převzetí závazku bez právního podkladu, aniž vědomi
věřitele, že se mu ujednáním vůbec dostává výhody. Rozhoduje jen objektivní hledisko, zda se věřiteli takovým ujednáním dostalo proti ostatním věřiteli'tm téhož drubu zvláštní výhody, čili nic.

Tvrdíc, že neplacením vyrovnacích kvot povinnou stranou nastala ve
smyslu § 67 VyL ř. bezúčinnost vyrovnání navrhla vymáhající strana na
základě rozsudku ze dne 10. listopadu 1931 exekuci zabavením pohledávky. S o tÍ d P r v é s t o I i c e exekuci povolil, rek u r sní s o u d
exekuční návrh zamítl. D ů vod y: Podle § 57 býv. vyrovnacího řádu
nastala bezúčinnost vyrovnání, nesplnil-li dlužník včas a plně potvrzené
vyrovnání. Bezúčinnost vyrovnání nastala tudíž sama sebou bezpodmínečrrě a mohl věřitel na základě exekučního titulu vésti ihned exekuci
na celou obživlou pohledávku. Zákonem ze dne 27. března 1931 čís. 64
sb. z. a n. nastala však změna, neboť podle § 67 vyr. ř. pozbývá potvrzené vyrovnání účinnost jen tehdy, nesplní-li dlužník potvrzené vyrovnání po lhůtě, kterou mu věřitel doporučeně zaslaným upomínacím
dopísem poskytl. Nastane tudíž bezúčínnost vyrovnání jen, byla-li vě
řitelem splněna podmínka § 67 VyL ř. Musí tudíž včřitel podle § 7 ex. ř.
prokázati veřejnou listinou, že upomenul dlužníka a že mu poskytl ve
smyslu § 67 VyL ř. lhůtu k plnění. Ježto Vf projednávaném případě vymáhající věřitel ani netvrdil, tím méně prokázal, že dlužníka upomenul
a mu dal lhůtu ku plnění, nelze exekuci povoliti, ježto není prokázáno,
že celá pohledávka, pro kterou vymáhající věřitel vede exekuci, jest
splatná.
lN e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

(Rozh. ze dne 24. února 1934, Rv II 43/34.)

Důvody:

Proti směnečnému platebnímu příkazu namítla žalovaná, že se žalobkyni dostalo odevzdáním směnky nedovolené výhody ve smyslu § 55
vyr. řádu. Pro c els n í s o udp r v é s t o I i c e ponechal směnečný
platební příkaz v platnosti, o d vol a c í s o n d směnečný platební
příkaz zrušil a uvedl v otázce, o niž tu jde v d ů vod ech: První soud
neshledal, že jsou splněny podmínky neplatnosti směnečného závazku
podle § 55 vyf. ř., ježto prý tu není nutné obmyslnosti věřitelovy.
S tímto právním názorem nelze souhlasiti, neboť k neplatnosti úmluv
podle § 55 vyl'. ř. nejen se nevyhledává, by věřitel někoho slibováním
výhod pro dlužníka nebo jiným způsobem obmyslně přiměl k převzetí
závazku nemajícího právní podklad, nýbrž ani vědomí věřitele, že se
mu ujednáním vůbec dostává nějaké výhody. Rozhoduje výlučně jen objektivní hledisko, zda se věřiteli takovým ujednáním dostalo proti ostatním věřitelům téhož druhu zvláštní výhody čili nic (rozh, nejv. soudu
čís. 7913 a 9342). Takové výhody se však žalující straně v souzeném
případě dostalo zažalovanou směnkou.
lN e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání a poukázal v otázce, o niž
tu jde, k důvodům napadeného rozsudku.

Namítá-Ii povinná strana, že vymáhaná pohledávka z exekučního
titulu (rozsudku) neobživla v původní výši, poněvadž nebyly splněny
předpoklady obživnutí v § 67 VyL ř. uvedené a že od vymáhané pohledávky nebyly odečteny zaplacené vyrovnací částky kvoty, nečiní námitku, k níž by bylo přihlížeti z úřadu, nýbrž uvádí okolnosti nárok zrušující nebo stavící, které nastaly teprve po vzniku exekučního titulu a
které nelze pro zákaz novot uplatňovati v rekursním řízení, nýbrž jen
žalobou podle § 35 ex. ř. Není proto vymáhající věřitel, opírající svůj
nárok také o obživnutí pohledávky, podle §§ 54 čís. 2 a 55 ex. ř. povinen v návrhu na povolení exekuce tvrditi a dokazovati předpoklady obživnutí pohledávky.

čís.

13324.

Vymáhajíc! věřitel, oplrajlcí svůj nárok i o obživnutí pohledávky podle § 67 vyr. ř., není podle §§ 54 čís. 2 a 55 ex. ř. povinen, by v návrhu
na povolení exeku~e tvrdil a dokázal předpoklady obživnutí pohledávky.
(Rozh. ze dne I. března 1934, R I 24/34.)

čis.

13325.

Konkursní komisař má jen právo, by tomu, kdo má ve své moci věci,
náležejíci do konkursní podstaty, nařídil, by dovolil, aby věci ty /lyly
sepsány a odňaty, nikoliv však právo, by mu nařídil, aby vydal věci,
které drží, správci podstaty.
l(ido má věci uloženy u zasílatele, má je ve své moci ve smyslu
§ 97 (2) konk. řádu.
(Rozh. ze dne 1. března 1934, Rl 147/34.)
K o n k u r s n i k o m i s a ř nařídil k návrhu správce podstaty třetí
aby vydala věci, které drží, do konkursní podstaty. Rek u r sní
s o u d zamítl návrh správce podstaty. D ů vod y: Podle § 97 odst. (2)

osobě,

-
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konk. ř. jest povinen, kdo má v moci věci, náležející do konkursní podstaty, by to oznámil správci podstaty a dovolil, by byly sepsány a odhadnuty, jinak ručí za škodu, která by vzešla jeho zaviněním. Podle tohoto ustanovení zákona má tedy konkursní komisař jen právo naříditi
v konkursním řízení třetím osobám, by dovolily sepsati a odhadnouti
věci, které náležejí do konkursní podstaty. Jinak má ohledně věcí, které
jsou v držení třetích osob, jen právo stanovené § 122 odst. (3) konk. ř.,
totiž naříditi, by věc byla zpeněžena. Konkursní komisař není však pří
slušným k tomu, by usnesením nařídil třetím osobám, by vydaly věci,
které drží, konkursnímu správci. Výrok takový učiniti může jen soud
procesní rozsudkem na žalobu správce podstaty.
Ne i vy š š í s o u cl nevyhověl dovolacímu rekursu.
Dúvody:
I kdyby se nepřihlíželo k tomu, že správce konkursní podstaty ve
svém návrhu nepopírá, že by bylo nesprávným tvrzení Karla K-a, že nabyl ke strojům smluvního zástavního práva, ve kterémž případě by nedopadalo ustanoveni § 13 konk. ř. a právo toto by vyhlášením konkursu
nezaniklo, není nárok na vydání těchto strojů do konkursní podstaty
§ 97 konk. ř. odůvodněn. Stroje má Karel K. »ve své moci« (§ 97 (2)
k. ř.), třebaže jsou uloženy u zasílatele, k němuž je K. podle tvrzení rekurenta dal k uschování. Správně proto rekursní soud seznává, že konkursnímu komisaři přísluší jen právo, by K-ovi nařídil, by dovolil, aby
stroje byly sepsány a odhadnuty, ježto by jinak ručil za škodu, která by
vzešla jeho zaviněním, a aby po případě dále postupoval ve smyslu
§ 122 (3) k. ř.
,
čís.

čís.

13327.

V tom, že cyklista, jenž slyšel za sebou blížící se motorové vozidlo,
neuhnul ze středu silnice do leva, jest spatřovati jeho spoluzavinění na
úrazu ze srážky s motorovým vozidlem. Lhostejno, zda cyklista byl na
blížící se motor upozorněn dánlm výstražného znamení či hukotem blížicllto se motoru.
(Rozh. ze dne 1.

března

1934, Rv I 1568/32.)

13326.

Zásada § 1304 obč. zák. o spoluvině na poškození platí i při náhradě
škod horních.
Předpis § 106 harn. zák. nedopadá, šlo-Ii jen nejvýše o pře
s t a v bu púvodního domu vystavěného před propůjčením dolového
pole, ne-li jen o podstatnější jeho z měn u. V takovém případě muže
okolnost, že nebylo žádáno o stavební povoleni ku přestavbě, miti v zápéti jen potrestání stavebnlka podle § 128 stav. řádu pro čechy.
(Rozh. ze dne 1. března 1934, Rv I 1145/32.)
Žalobní nárok majitelky domu proti důlnímu podnikateli na náhradu
škody byl uznán důvodem po právu s o u d Y vše c h tří s t o I i c,
N e j v y Š š í m s o ude m z těch to
duvodů:

Nižší soudy zjistily, že příčinou poškození domu žalobkyně je výdolování žalovaného. Ježto tudíž je zjištěno, že žalovaný poškodil dolováním dům žalobkyně, ručí podle ustálené judikatury nejvyššího

hradně

soudu po rozumu § 364 a) obč. zák. za skutečnou škodu žalobkyni způ
sobenou bez ohledu na to, zda ho stihá zavinění, čili nic. Věcí žalobkyně
bylo jen, QY prokázala, že je tu příčinná souvislost mezi dolováním žalovaného a vzešlou jí škodou. Dukaz ten se jí zdařil. Zavinění, a to zlý
úmysl nebo hrubou nedbalost třeba prokazovati jen, uplatňuje-li se náhrada ušlého zisku (srov. rozh. čís. 4677 sb. n. s.). Dovolateli jest při
svědčiti, že zásada § 1304 obč. zák. o spoluzavinění poškození platí
i v případech náhrady škod horních. Než spoluzavinění žalobkyně vyloučily právem nižší soudy. Ze zjištění nižších soudú plyne, že v roce
1923 nešlo po rozumu § 27 stavebního řádu pro čechy z 8. ledna 1889
čís. 5 z, z. o novostavbu, nýbrž nanejvýše o přestavbu původního domu
žalobkyně před propújčením dolového pole vystavěného, ne-li jen o podstatnější jeho změnu. Nedopadá zde prolo ustanovení § 106 hor. zák.,
jež předpokládá, že šlo o stavbu budovy, která byla zřízena bez úřed
ního povolení po propůjčení dolového pole. Je proto lhostejno, že žalobkyně nežádala o stavební povolení k uvedené přestavbě, neboť okolnost ta by mohla míti v zápětí jen potrestání žalobkyně podle § 128
stav. řádu pro čechy, ale nic více.

žalobce, jeda na kole po silnici, byl zezadu zasažen motocyklem žalovaného, při čemž obě vozidla byla poškozena. Proti nároku žalobce
na náhradu škody namítl žalovaný vzájemnou pohledávku na náhradu
škody z poškození motocyklu. Pro ce sní s o udp r v é s t o I i c e
uznal žalobní nárok důvodem po právu; pohledávku namftanou z,apočtením neuznal po právu. O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání žalovaného.
N e j v y Š š í s o u d uznal, že zažalovaný nárok jest důvodem po
právu třemí čtvrtinami a že z jedné čtvrtiny není po právu; vzájemná
pohledávka žalovaného pak že jest jednou čtvrtinou po právu a třemi
čtvrtinami že není po právu.
D ft vod y:
Po právní stránce nelze souhlasiti s názorenl nižších soudů, že žalobce na úrazu spoluzavinění nestihá. Odvolací soud se otázkou spoluzavinění žalobce na úrazu blíže nezabývá, ačkoliv podle vývodů odvolání se tak státi mělo. První soud se jí zabývá a dospívá k závěru, že
žalobce, i když slyšel za sebou motor tiše pracující a přes to středem
silnice dále jel a na levou stranu silnice neuhnu I, se provinění nedopu-

-
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poněvadž z toho nemohl souditi na úmysl jezdce za ním, že ho chce
předjeti. Zavinění žalobce prý by tu bylo tehdy, kdyby byl žalovaný dal
podle platných předpisů výstražné znamení, což se nestalo. První soud
však přehlíží, že nezáleží na tom, jakým způsobem byl žalobce na blížící se motor žalovaného upozorněn, stalo-li se to dáním výstražného

stil,

znamení, nebo hukotem blížícího se motoru, který žalobce - jak sám
doznává - slyšel a proto mu měl a musel býti výstražným znamením,
aby se uhnul se středu silnice doleva, což bylo vzhledem k panující mlze
tím více zapotřebí. V tom právě, že se žalobce tak nezachoval, spočívá
jeho spoluzavinění na úrazu, které ovšem je menší než zavinění žalovaného, který se proviní! jednak tím, že jel velkou rychlostí, že nedal včas
výstražné znamení a že nevyhnu I při předjíždění tak daleko do prava,
aby do žalobce nevrazil. Dovolací soud stanoví, uváživ všechny okolnosti, poměr zavinění na straně žalovaného 3,4 a na straně žalobce ~ a
v důsledku toho určuje nárok žalobcův % a vzájemnou pohledávku žalovaného 1,4 po právu (§ 1304 obč. zák.), poněvadž vzešla z téže škodné
události zaviněné oběma stranami v poměru právě stanoveném.
čís.

13328.

Manželsl,é žaloby cizinců, z nichž jeden se usadil trvale v tuzemsku, jest posuzovati podle zákonů země, kde manželství bylo uzavřeno,
aniž by se vyžadovalo, by manželé byli příslušníky právě této země;
stačl, že byli a jsou cizinci.
(Rozh. ze dne I.

1.:

března

1934, Rv I 2012/32.)

Žalobce, ruský běženec, uzavřel roku 1914 se žalovanou v Rusku
manželstvi podle pravoslavného ritu. Žalobce bydlí nyní v tuzemsku,
žalovaná v Rusku. Žalobě o rozluku manželství z viny žalované proce sní s o udp r v é s t o I i ce vyhověl. D ů vod y: Žalobce uzavřel dne 29. června 1914 dle starého kalendáře se žalovanou dle pravoslavného ritu platný manželský sňatek v Kyjevě. Ježto jde o manželství
v Rusku uzavřené, jest posuzovatí manželský spor, o nějž jde, ve smyslu
dvorského dekretu ze dne 15. července 1796 publikovaného jako pří!. Jl.
dvorského dekretu ze dne 13. října 1801 čís. 542 sb. z. s. podle nyní
v Rusku platné sbírky zákonů o manželství v rodině a opatrovnictví,
schválené usnesením všeruského ústředního výkonného výboru ze dne
16. listopadu 1926, uveřejněné ve sbírce zákonů 1926 čís. 82. Poněvadž
pak hlava IV. uvedené sbírky zákonů pro SSSR. připouští v článku 18,
by za života manželů bylo manželství zrušeno již na pouhé jednostranné
přání kteréhokoliv manžela a žalobce výslovně prohlásil, že si zrušení
manželského svazku se žalovanou přeje, není závady, by jeho manželství se žalovanou nebylo rozloučeno. Při tom nelze hleděti k námitkám
opatrovníka žalované, neboť jeho tvrzení, že sovětské právo neuznává
sňatky uzavřené dle ritu pravoslavného, vyvráceno bylo osvědčením
ministerstva spravedlnosti ze dne 1. března 1932 čís. 92517/32,
kterým bylO zjištěno, že podle článku 52 kodexu o osobním stavu občanském, právu manželském, rodinném a poručenském, sňatky uzavřené
do 20. prosince 1917 v církevní formě se zachováním dříve platných

zákonú pokládají se v SSSR. i nadále za řádně uzavřené, a nepozbývají
právních účinků. Výtka, že žalobce, jako běženec nemá státního občan
ství ruského, je, i kdyby byla pravdivá, bez významu, ježto dle osvěd
čení ministerstva spravedlnosti citovaný kodex zákonů nečiní rozdílu
mezi státními příslúšníky sovětskými a cizinci. O d vol a c í s o u d
napadený rozsudek potvrdil v podstatě z důvodů rozsudku prvého
soudu.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Dovolání vytýká odvolacímu soudu nesprávné právní posouzem Jen,
protože se přiklonil k názoru soudu první stolice a posoudil právní stav
této věci podle práva sovětského, ačkoli jest žalobce běžencem, jest považován za osobu bez státního občanství a není členem Sovětského
svazu. Jest se tedy obírati jen touto výtkou, ale není oprávněna, neboť
nesešlo na tom, zda žalobce nebo žalovaná nebo oba jsou státními pří
slušníky SSSR., nýbrž na tom, že nejsou a v době uzavření sňatku
v Rusku nebyli zdejšími příslušníky, a že podle dosud platného dvorního dekretu ze dne 15. července 1796 publikovaného jako příloha 11.
dvorního dekretu ze dne 23. října 1801 čis. 542 sb. z. s., jehož nižší
soudy použily (srov. k tomu také rozh. čís. 9255 a před tím již čís. 1807,
5060, 8745 sb. n. s.), jest posuzovati mánželské žaloby cizinců, z nichž
jeden se usadil trvale v tuzemsku, podle zákonů té země, kde manželství bylO uzavřeno, aniž by se vyžadovalo, aby manželé byli příslušníky
právě této země. Stačí, že byli a jsou cizinci.
čís.
Směnky

13329.

(zákon ze dne 1&. prosince 1927,

čís.

1 sb. z.a n. na rok

1928).

K z ach o v á ní směnečných uároků proti ručiteli stačl, byla-Ii
prescntována 1m placení příjemci a proti němu protestována,
K v Ý k o n u směnečného práva jest ovšem zapotřebí, by směnka
byla předložena i regresním dlužnikům i ručiteli, žádá-Ii se na nich placeni. Tato presentace se však může státi i žalobou,
směnka

(Rozh. ze dne 1.

března

1934, Rv I 185/34.)

Směnečný platební příkaz proti ručiteli přijatelky p r " c e s ní
s o udp r v 6 s t o I i c e zrušil. O d vol a c í s o II d ponechal smě
nečný platební příkaz v platnosti.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Není sporu o tom, že směnka byla řádně presentována ku placení a
protestována proti příjemkyni. Dovolatel však vznesl námitku, že žalobce pozbyl práva žádati zaplaceni na něm, poněvadž směnka nebyla
presentována a protestována proti němu jako ručiteli. Dovolatel jest na

254
om~lu.
s~~cIlo

K zachování sm.ěnečných nároků proti dovolateli jako ručiteli
podle § 64. sm. zakona, byla-Ii směnka presentována ku placení
pfllen;cl a. p'roh nem~ p.rotestována. Ani akceptantův avalista ani regre~llI dluZlllCI nemaJl narok na samostatnou presentaci směnky ku place~1 a na san:os~atny prote~t. Za účelem. výk~nu směnečného práva jest
ovs~m zap?hebl, aby smenka byla predlozena regresním dlužníkům
I rucltel!, zada-I! se na llIch placení (srov. Rouček Nové československé
právo směnečné 1931, bod 198). Tato presentace s'e však může státi také
žalobou. Odvolací soud tedy nepochybil po právní stránce zachovav
směnečný platební příkaz v platnosti.
'
čís.

13330.

Ustan,ovení.odchy!ná od zásady § 56 vyr. ř. z roku 1931, pojatá do
vyrovnaclho navrhu, JSou závazná jen proti těm věřitelům kteří hlasovavše.při .v'yro:vna~ím .roku pro takto uzpůsobený návrh, vhlovn'ě k ně
mu pr!vohh, nikohv vsak proti věřiteli, který při vyrovnacím roku nebyl
a o navrhu nehlasoval.
(Rozh. ze dne 1.

března

1934, Rv I 349/34.)

Žalobkyně Matylda B-ová, spolumajitelka firmy Sportbazar B. zavázala se soud nim smírem ze dne 16. března 1932 zaplatiti žalované firmě 2.170 Kč. Dne 14. května 1932 byla žalované povolena proti žalobkynI exekuce k vydobytí oněch 2.170 Kč. žalobou, o niž tu jde, domáhala se žalobkyně na žalované nepřípustnosti exekuce vzhledem k tomu
že do usnes;.~í ? potvrzení vyrovnání ze dne 18. října 1932 byl pojat od~
stavec: »Pnjehm tohoto vyrovnání a zaplacením 60%ní vyrovnací
kvoty, vz~ávají se nepřednostní věřitelé svých práva nároků, nejen
protI fIrme Sportbazar B., nýbrž i protí všem osobám v souvislosti
s to~to firmou stá~ajíc!m:« Bylo zjištěno, že vyrovnání bylo ohlášeno a
z.ahajeno I ohledne jmelll Karly B-ové i Matyldy B-ové, spolumajitelek
fIrmy Sportbazar B., že pak vzala Matylda B-ová návrh na vyrovnání
zP.~t. a že. př.istoupil~ k vyrovnání jako rukojmí a plátkyně. Dále bylo
zJIsteno, ze zalovana f][ma nebyla přítomna při vyrovnacím roku a že
pro vyrovnání nehlasovala. O b a 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: Provádějíc odvolací důvod
nesprávného posouzení věcí po stránce právní, uvádí odvolatelka že
jest mylný názor prvního soudu, že se potvrzené vyrovnání podle u~ne
sení ze dne 18. října 1932 mohlo týkati jen oněch věřítelů, kteří hlasovah ve vyrovnacím řízení a k závazku tomu přistoupili a ustanovení
usnesení se podrobili. Odvolatelka uvádí, že se podle zákona připouští
bud' přijetí neb o?mítnutí vyrovnání pro všechny věřitele jen v celku,
jak bylo vyrovnaclm soudem potvrzeno, bez ohledu k tomu, zda se všichni věřitelé vyrovnání súčastnili čilí nic. Dále uvádí odvolatelka, že nesprávný jest i názor, že se žalovaná strana k ničemu nezavázala, poně
vadž při vyrovnacím roku přítomna nebyla a nehlasovala, ježto prý vyrovnací řád nevyžaduje přítomnosti ani hlasování určitého věřitele. Odvolatelka ve svých vývodech však neuvádí, že v potvrzení vyrovnání po-

dle usnesení ze dne 18. října 1932 pojat byl odstavec: »přijetím tohoto
vyrovnání a zapl~cením. 60%n~ vy:ovnací kvotl' vzd~vají se nepřed
nostní věřitelé svych prav a naroku, nejen proh fume Sportbazar B.,
nýbrž i proti' všem osobám v souvislosti s touto. firmou stávajícím.« Jde
o to posouditi, jakou závaznost má tento výrok vyrovnacího soudu protí
třetÍm osobám, to jest proti osobám, které označuje slovy: »proti všem
osobám v souvíslosti s touto firmou stávajícím.« Předem jest zdůrazniti,
ie jak správně již uvedl prvý soud, z usnesení toho, jakož i z nesporniCh okolností vyplývá, že vyro~nání bylo .?hlášeno a zahájeno nejpr~e
i ohledně Karly I Matyldy B-ove, spolumajItelek firmy Sportbazar a ze
pak Matylda B·ová vzala návrh na vyrovnání zpět. Týkaly se tedy
účinky vyrovnání podle předpisu vyrovnacího řádu jen Kláry B-ové. Žalobkyně Matylda B-ová přistoupila sice jako rukojmí a plátce k vyrovnání avšak její závazek jako spoludlužnice vzhledem k ustanovení § 56
vyr.' ř. tím nezanikl, neboť práva věřitelů proti ručitelům a poddlužníkům dlužníka, jakož i proti osobám zavázaným postihem, nemohou býti
vyrovnáním obmezena podle cíl. zákonného ustanovení, bez výslovného
souhlasu oprávněných. Ustanovení toto je povahy donucovací, vyrovnání, které se s ním nesrovnává, nelze potvrditi. Doložka ta nemá proto
platnost ani účinek proti třetím os?bám, které nedaly výslo~ný souhlas,
a může účinkovatI Jen meZI smlUVl1lml stranami, t. J. meZI 'Klarou B-ovou
a věřiteli, kteří pro vyrovnání hlasovali, a tak se tomuto ujednání podrobrIi. Na tom nemění nic okolnost, že žalovaná strana proti usnesení
nepodala stížnost, neboť mezi žalovanou stranou a žalobkyní následkem
zpětvzetí ,jejího vyrovnacího návrhu, n;,bylo ,řízení za.hájeno a ne?,ohla
tedy žaluJI CI strana z tohoto vyrovnalll, ktere odporUje ustanovem § 56
vyr. ř., nabýti oprávnění, právě tak jako žalovaná nemohla býtí na svých
právech zkrácena. Správně proto došel prvý soud k závěru, že nárok
žalované strany zánikem jejích práv zrušen nebyl, a že proto mohla
zcela oprávněně v exekučním řízení pokračovati.
N e j vy Š š í s o u d

nevyhověl

dovolání.

Důvody:

Ustanovení odchylná od zásady vyslovené v § 56 vyr. ř., pojatá do
vyrovnacího návrhu, jsou podle poslední věty § 56 vyr. ř.
závazná jen protí těm věřitelům, kteří; hlasovavše při vyrovnacím roku
pro takto uzpůsobený vyrovnací návrh, výslovně k nim přivolili. Jde
tedy jen o to, pokud žalovaná přivolila k výhradě, podle níž se »nepřed
nostní věřitelé vzdávají svých nároků nejen proti fírmě Sportbazar B.,
nýbrž i proti všem osobám, v souvislosti s touto firmou stávajícím,«
k nimž náleží podle vlastního doznání i žalobkyně. Tu však nižší soudy
zjistily a mezi stranami jest nesporno, že žalovaná při vyrovnacím roku
přítomna nebyla a o návrhu nehlasovala. Protože žalovaná pro vyrovnací návrh nehlasovala, nebyla ve svých právech dotčena a neměl proti
ní onen dodatek potvrzeného vyrovnání žádného právního účinku. Neměla proto ani důvodu, by se protí tomu bránila rekursem.
konečného

-
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Zákon ze dne 5. května 1933, čís. 74 sb. z. a n., kterým se dočasně
upravuje výkon exekuce· proti zemědělcům.
Byla-Ii dražba navržena již dne 8. května 1933, mohl odklad exekuce
podle zákona čís. 74/1933 sb. z. a n. nastati jen na návrh dlužníka,
o němž bylo rozhodnouti usnesením.
(Rozh. ze dne 1.

března

1934, R II 25/34.)

Vnucená dražba dlužníkových nemovitostí byla navržena dne 8.
1933 a povolena dne 15. května 1933. Dne 10. června 1933 navrhl dlužník ve 'smyslu zákona ze dne 5. května 1933, čís. 74 sb. ~. a n.,
by výkon povolené exekuce byl odložen na dobu po 31. prosmcl 1?33.
Dne 15. listopadu 1933 navrhl dlužník, by byl odložen odhad prodavamích nemovitostí. S o udp r v é s tol i c e tomuto návrhu vyhověl.
Řek u r sní s o u d napadené usnesení zrušil.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

dle záznamu prvního soudu ze dne 21. července 1933, že návrhu povinného na odklad dražby netřeba, ježto dražební řízení bylo povoleno teprve 15. května 1933, byl první soud zřejmě toho názoru, že odklad
dražby se zřetelem na její povolení až po účinnosti zákona čís. 74/33,
to jesi po 9. květnu 1933, nastává podle § 1 uvedeného zákona sám sebou mocí zákona a že proto vyřízení návrhu není zapotřebí. Názor ten
je mylný. Podle § 1 zákona záleží na tom, kdy byl učiněn návrh na
dražbu a, protože dražba navržena byla již dne 8. května 1933, mohl
odklad nastati jen na návrh dlužníka a o návrhu bylo rozhodnouti, to
jest vydati o něm usnesení.
čís.

května

Důvody:

Napadeným usnesenim zrušil rekursní soud k rekursu v~.m~hajícího
věřitele usneseni prvního soudu ze dne 16. hstopadu 1933, ]lmz, byl, na
návrh dlužníka ze dne 15. listopadu 1933 odlozen odhad prodavanych
nemovitostí. V důvodech svého usnesení uvedl rekurs ní soud, že, než
první soud rozhodlo návrhu na odklad odhadu, bylo vyříditi dřívější
návrh na odklad exekuce, učiněný dlužníkem podle zákona čís. 74/33.
O tomto návrhu dlužníka na odklad exekuce uvedl rekursní soud v dů
vodech napadeného usnesení, že ustanovení § I zák. čís. 74/33 nelze
použíti, protože jde o pohledávku ze zápůjčky, na z~kladě které by~y
vydány zástavní listy (§ ~ zákona čís. 7 4/3~). D~volaC;lm,: ~ekursu dluzníka do usnesení rekursmho soudu nelze pnznatr opravnem. Pokud dovolací rekurent popírá, že jde o pohledá,:ku, na niž byly ':Ydá~y ~á
stavní listy, nemá toto tvrzení v dluhopiS': s rekursem predloz~ne,:,
opory. Neprávem vytýká dovolací rekurent, ze k dluhopISU bylo pnhh:
ženo, ač předložen byl teprve s rekursem., Dříve, s ~áv5he.n:. r;a ,:xekU<;I,
předložiti dluhopis nebylo třeba, neboť ?avrh byl uC,men Jest; ]Ore.;! pusobností zákona čís. 74/33. K napadenemu usnesem Jest uvestr, ze rekursní soud nemusil usnesení prvního soudu o odkladu odhadu zrušovati nýbrž mohl ihned dlužníkův návrh na odklad odhadu zamítnoutí,
protože u pohledáyek, na něž byly vydány zástavní listy" odkla.d exekuce podle zákona čís. 74/33 nemá vůbec místa. Nezamltl-ll ,:sak rekursní soud návrh na odklad odhadu a ponechal-h rozhodnutr o tom
prvnímu soudu, nelze na tom nic měniti, ježto si v tom směru do napa<leného usnesení není stěžováno. Co se toho týče, že rekursní soud uložil prvnímu soudu, by r~zhodl o dřív~jší~ náyr?u dlužní~a na odkl,:d
exekuce stalo se tak pravem. Nespravne uvadl dOVOIaCI rekurent, ze
Cl onom 'návrhu bylo již rozhodnuto. Usnesení o tom vydáno nebylo. Po·

13332.

Osoba, v jejíž prospěch je poznamenán zákaz zcizení nemovitosti,
jest oprávněna k rekursu proti usnesení, jímž byla povolena vnucená
dražba nemovitosti.
(Rozh. ze dne 1. března 1934, R II 56/34.)
Za účelem realisace jmění konkursní podstaty Pran tiška K-a povolil
s o udp r v é s t o I i ce soudní prodej nemovitostí. Proti tomuto usnesení podal rekurs Cyril K., v jehož prospěch byl zapsán na oněch nemovitostech zákaz zcizení a zadlužení. Rek u r sní s o II d rekurs odmítl. D ů vod y: Podle § 121 k. ř. jest pří soudním prodeji šetřiti obdobně předpisů exekučního řádu s určitými odchylkami, které zde uváděti netřeba. Jest proto obdobně podle předpisů exekučního řádu řešiti
i otázku oprávnění k rekursu proti usnesení, kterým byl povolen soudní
prodej. Rekurent není ani vymáhajícím věřitelem aní povinným, nýbrž
jest jen osobou, pro niž jest zapsán na nemovitostech zákaz zcizení a
zadlužení. Jest tedy osobou třetí. Osobám třetím přiznává exekuční řád
jen výjímečně právo rekursu a o žádnou takovou výjimku zde nejde.
Důsledkem toho není Cyril K. k rekursu proti usnesení, kterým povolen
byl soudní prodej uvedených nemovitostí, vůbec oprávněn.
N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil rekursnímu
soudu, by o rekursu k němu vzneseném znovu rozhodl.
Důvody:

Zákaz zcizení nemovitostí zapsaný do pozemkové knihy působí za
§ 364 c) druhá věta obč. zák. věcně i proti třetím osobám
a slouží k tomu, by rodínný majetek byl zachován; že zákaz ten jest
účinným i v exekučním řízení, bylo vysloveno v rozhodnutích čís. 8554,
9883, 11.083, 11.695 sb. n. s. Bylo by tedy povolením exekuce vnucenou
dražbou nemovitostí dotčeno právo osoby, v jejíž prospěch jest zákaz
zcizení zapsán. Tím se tato osoba stává účastníkem exekučního řízení
a není osobou třetí, poněvadž povolující soud musí z úřadu přihlížeti
ke knihovnímu stavu nemovitostí a zkoumati, zda vymáhající věřitel
osvědčil podle § 133 druhý odstavec ex. ř. úředním výpisem z veřejné
kníhy, že riemovitost jest vlastnictvím dlužníkovým, tudíž, ž~ í\lužník
předpokladu
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iest oprávněn neobmezeně podle § 362 obč. zák. s nemovitosti nakládati. Stává se proto osoba j v jejíž prospěch zní zákaz zcizení, účastní
kem z podnčtú soudu, jenž jí musí z úřadu .po.skytnouti příl~žitost
k účasti. Nelze ji proto odkazovalI Jako osobu trelI na ustanovem § 37
ex. ř. ano ustanovení to předpokládá takové právo třetí osoby, nedopouštějíCí výkon exekuce na předmět exekucí dotknutý, k němuž pov~
lující soud z úřadu přihlížeti nesměl anebo nemohl. ]mak se poukazuje
na rozhodnuti čís. 11.959 sb. z. a n.
čís.

13333.

Manželský otec jest účastníl(~ řízeni ? ?Stanovení. opa!t"0vní!<~
k činu a o jeho zmocnění k vedem exekuce Jmenem manzelskych deh
proti otci.
(Rozh. ze dne 1.

března

1934, R II 62/34.)

Usnesením o pat r o v nic k é h o s O'U d u ze dne 10. února 1933
byl ustanoven Dr. K. opatrovníkem manže~ských dětí a. u.snesením, téhož.
soudu ze dne 20. února 1933 bylo mu udeleno zmocnem k vedem exekuce proti otci dětí Frantíšku j-ovi. Pro~í oběma usnesemm p.odal ~e-·
kursy otec dětí František j. Rek u r s n I s o u d ,rekursy odmltl. D. uvod y: V řízení o návrhu na zřízení .opatrovmka nelze. otce dltek
pokládatí za účastníka ve smyslu § 6 zakona ze d,ne 19. ~ervna 1931
čís. 100 sb. z. a n., ježto nemůže rozhodnu~m o navrh,:. bylI ve svych
právech dotčen. V důsledku toho nebylo !reba, by s~ezovat~l byl ve
smyslu §§ 18 a 41 písm. g) cit. zákona před rozhodnutlm ~ n~v~hu ~ly
šen a nelze ho ani počítati k osobám, jimž zákon v § 37 pnznava pra~o'
ke stížnosti. Tak jest tomu í s usnesení~, jím~ b~l 0p3'trovník z:nocnen
k vedení exekuce nehledíc aní k tomu, ze slysem stezovatele pred vyřízením návrhu a připuštění stížnosti proti usnesení vedení e,:ekuc,:
schvalujícímu bylo by v rozporu se zásadou, vyslovenou § 3 ex. r. Obe
stížnosti bylo proto jako nepřípustné odmítnoutr.
•.
,
Ne j v y š ší s o u d vyhověl rekursu Františ~a j-a, ,zrusII napadene
usnesení a uložil rekursnímu soudu, by, nehlede k svemu odmltaclmu
důvodu , o rekursech
znovu rozhodl.
.
Důvody:

Nelze souhlasiti s názorem rekursního soudu, že v. proj~dnáv.~ném
nelze stěžovatele, otce manželských dítek,poyazoyah .za uc~~t
níka ve smyslu § 6 zák .•Čís. 1O~/31 sb. z. a, n.,pone~adz p~y nemuze
býti rozhodnutím. o osobe kolrsnrho opatrovl1lka ve svych ,Pl avech d?tčen a že důsledkem toho není k rekursu podle § 37 CIt. zak. opravnen.
Při' posouzení otázky, kdo má býti manželským dětem ustanoven opa~
trovníkem k činu, nelze přehlížeti, že otec, dok~d.nebyl ~b~~en ;nOCI
otcovské, jest v prvé řadě povo~án a. opravnen chranrtr z~jmy
dětí, jež mohou být velmi c~te1ne dotceny, kdy.by 0l'atrovnrkem
byla ustanovena osoba nezdatna, nebo o"oba, ktera .prot~ otc:. neb.o
di'tem chová nepřátelství, jak se to tvrdl v projednavanem pnpade,
případě

C1S.

takže nemůže nestranně hájiti zájmy dětí, což prý jest jen k jejich
škodě. Může tudiž býti otec manželských dítek rozhodnutím soudu
osobě opatrovníka k činu a o jeho zmocnění k vedení exekuce ve'
svých právech přímo dotčen, jest ho proto považovati za účastníka ří
zení (§ 6 cit. zák) a nelze. mu důsledkem toho odepříti oprávnění k rekursu (§ 37 CIt. zak.), pkz se stalo napadeným usnesením. Bude proto
na rekursnrm soudu, aby o rekursech znovu rozhodl, nehledě k svému
odmítavému důvodu.

°

čís.

13334.

Byl-li konkurs prohlášen před 1. srpnem 1931 jest otázku do které
třídy konkursních věřitelů patří pohledávka, posu'zovati podle' konkursního řádu ze dne 10. prosince 1914, čís. 337 ř. zák.
Ustanovení čl. X. zákona ze dne 27. března 1931 čís. 64 sb. z. a n.,
ž~ kon~'Y.sy, k!er~ byly p~?I!lášeny přede dnem, k!erého nabude nový
zákon uClOnosh, Jest skonctÍt podle dosavadních predpisů vzta hu je se
na všecky předpisy dosavadního zákona ať již povahy j~rmální nebo
materielní.
(Rozll. ze dne 1. března 1934, Rv II 975/33.)
Žalobce domáhal se na správci konkursní podstaty zjištění že žalova?ý lest povin~n zaplatiti ž~lobc~,50.~OO K~ a že tuto pohledávku jest
zaradltl do I. třrdy konkursnrch ventelu. Za zalov ano u pohledávku odů
~odňoval}alobce tím, že byl zaměstnán v úpadcově podniku, že předal
upadcI pn VStUpl~ do jeho služeb vysvědčení, jež se však u úpadce ztrabla. P : o ~ e s nI. so udP: v é s tol i ce vyhověl žalobě potud, že
zjlsbl, ze zalovany jest povInen zaplatiti žalobci 50.000 Kč a že tato
~Ohl~dávka 1.lá!eží do I~l. třídy konkUrsních věřitelů. D ů vod y: Za
ustmho jednal1l uznala zalovaná strana zažalovanou pohledávku co do
výše, avšak jen ve II!. třídě konk. věřitelů. Podle čl. XIV uvoz. zák. ze
dne 27. března 1931 čís. 64 sb. z. a n. nabývá tento zákon až na výši
vyrovnacl kvoty účinn.o~ti teJ'rve za tři měsíce. po vyhlášení, t. j.
1. srpna 1931. Jest zjlsteno, ze konkurs byl vyhlášen dne 26. května
1931. Je pro.~o rozho.dný, pro tento případ konkursní řád .ze dne 10.proSInce 1914 CIS. 337 r. zak., nrkohv § 54 nového zákona, který zařazuje
do.!. t~ídy jakékoliv pohledávky úpadcových zaměstnanců z poměru
sluzebl1lho, a podle § 51 odst. (2) starého konk. řádu náležejí do I. třídy
P?hled~vky úpadcových zaměstnanců jen ze služebních platů, za který
~sak narak na náhradu škody í při nejširším výkladu poklád"ti nelze.
Ze žalovaná strana služební poměr předčasně zrušila, žalobce netvrdí
a nem~že proto z toho dlivodu žádati náhradu, která by ovšem náležela
do I. trldy. O ci vol a c í s o u d k odvolání žalobce napadený rozsudek
potvrdIl. D ů vod y: Platný konkursní řád neroceznává ve čl. X uvoz.
zák. mezi řízením a materielní)11i předpisy, ný-brž jasně stanovÍ, že
konkursy, zahájené přede dnem začátku účinnosti nového konkursního
řádu jest skončiti podle starého konkursního řádu. Tomu 5est rozuměti
tak, že Se zařazení pohledávek jednotlivých věřitelů má díti podle před-
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pisů starého konkursniho řádu, a to nejen co do řízení, nýbrž i co do
materielních účinků, jež řízením tím oprávněného a povinného stíhají.
Kdyby byl chtěj zákon ustanoviti něco jiného, pokud jde o materielní
účinky řízení, hyl by to zajisté výslovně uvedl. Poněvadž se tak nestalo, posoudil prvý soud správně věc po stránce právní zjistiv, že
zažalovaná pohledávka nenáleží do 1., nýbrž do III. třídy konkursních
věřitelů.

Ne j v y

Š

ší soud

nevyhověl

D

ů

dovolání.

vod y:

Nižší soudy správně seznaly, že otázku, do které Hfdy konkursních
patří žalobcova pohledávka, jest posuzovati podle předpisů
konkursniho řádu ze dne 10. prosince 1914, čis. 337 ř. zák., poněvadž
konkurs byl prohlášen dne 26. května 1931, tedy před působností nového konkursního řádu ze dne 27. března 1931 čis. 64 sb. z. a n., a
nejde o žádný z výjimečných případů čl. X uvozovacího zákona k tomuto konkursnímu řádu. Praví-li zákon v tomto článku, že konkursy,
které byly prohlášeny přede dnem, kterého nab~de nový ~ákon úč!n~
nosti (tedy před 1. srpnem 1931 [čl. XIV uvoz. zak.] .... ), Jest skoncll!
podle dosavadních předpisů, jest tím rozuměti všecky předpísy, ať jíž
povahy formální nebo materielní, an zákon v té pří čin ě nerozeznává.

věřitelů

čís.

13335.

Vyživovací zákon ze dne 16. prosince 1930, čís. 4 sb. z. a n. na
rok 1931.
K nároku podle § 2 zák. se nevyhledává, by mezi osobou k výživě
povinnou a osobou jí blízkou, jíž koná práce, byl výslovně smluven
a skutečně trval námezdní poměr.
(Rozh. ze dne I. března 1934, Rv II 110/34.)
Nezlelilému žalobci byla povolena exekuce zabavením a přikázáním
k vybrání mzdy, předpokládané podle § 2 vy živ. zák., kterou má nemanželský otec žalobcův u žalované, své manželky. Ježto žalovaná nIC
nezaplatila, domáhala se žalobkyně na ní zaplacení dospělé mzdy.
Pro ce sní s o udp r v é s tol i ce žalobu zamítl, o d vol a c í
s o u d uznal podle žaloby, zjistiv, že manžel žalované je duší podniku
žalované, že obstarává nákup, shání po obcích zákazníky, zkrátk~ vy:
konává všecky práce, zejména práce vyžadující odborné znalostI, J,ez
obchod žalované přináší, a že obchod ten odborně, zapracovanou SIlu
dřevařskou nutně vyžaduje a že mzda, kterou takova SIla by SI zasloužila, činí měsíčně 800 až 1.000 Kč, a to celoročně.
Ne j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolání.
D II vod y:
za

Odvolací soud neposoudil věc právně mylně, uznav žalob ní nárok
podle ustanovení § 2 zákona ze dne. 16. prosince 1930

odůvodněný

čís. 4 sb. z. a n. z roku, 1931, jehož všeck~ náležitosti byly zjištěny.
K naroku P?,dle, tohoto zakonneho ust.ano~el1! se. nevyhledává, by mezi
osobc:u k vyzlve povmn9u, a osobo~ JI bh 7kou, pž koná práce, byl výslovne smluven a skutecne trval nam~zdl11 pomer. Zákonné ustanovení
chce právě postihnouti i ty případy, kde poměru takového vskutku není
a .~tanoviv~ prospěch o.sob k :,~živě oprávněných pro případ, že osob~
vyz,lvo~1 .J.ll1emu pO,vlnna porlls~Je svou povinost k výdělečné činnosti
uloze,ne l' ': § I zakona a kona t;vale neb občasně práce nebo služby
os?be bhzkc, ~ezvI~a,tIt~lmu dc:~n~nku, že smluvena byla mzda neb odmcna podle predbezneho vzd~lal1! a schopností, splatná v obvyklých
obdoblch. Tato, zak?nna dO!"nenka na,hrazuje smluvní poměr. Výdělečná
povmnost manzela zal ovane nebyla vubec popírána a okolnost že vede
obchod žalované, byla zjištěna. To podle § 2. stačí.
'
čís.

13336.

Rozvrh jJožárnlch náhrad, složených pojišťovnami II soudu podle
obč. zák., se děje v řízení nesporném.
. Přibral-Ii první ~ot1d, rozvrhuje nejvyšší podáni za prodanounemo;·,tost, do rozvrhove P?ds~ty i P?!ámi náhrady, jež byly k soudu slazeny podl: § 1425 obc. zak. pOJlsfovnami za shořelé staven~ a rozvrhl
t:;kto mez. ~ypoteliá~!.'í v~řitele nejen nejvyšší podání, nýbrž i požámí
!la~:~dy, antz o zamyslel!em post~pu byli účastnici zvaní k rozvrhu nejvrss/ ho podání ~pra~e~I" ?yla ttrnt? nezákonným postupem porušena
~~ada o nutnosti slyseh u~~stníky pred rozhodnutím (§ 41 písm. g) zák.
cts. 100/31 sb. z. a n.) a menl jest zmatečné.

§ 1425

(Rozh. ze dne 2. března 1934, R I 2/34.)
Rozvrhuj,; nejvyšší podání za exekučně vydraženou nemovitost pojal
s o ,u d p r.~; s t o II c e do rozvrhové podstaty i požární náhrady, jež
slozlly pO]lstovny podle § 1425 obč. zák. na soudě. Rek u r sní s o II d
nevyhověl rekursu vymáhajícího věřitele.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil usnesení nižších soudů jakož i řízení
o rozvrhovél': r?~.u a vrá!il, věc p~vému soudu, by, n~řídě znovu rok
~, ro~vrhu ,neJvysslho podanr, po zakonu dále jednal a podle výsledku
nzem nove rozvrhové usnesení vydal.
Důvody:

,. Usnes,ením ze dne 25. září 1933 byl ustanoven rok k rozvrhu nejvyšslho poda~Í 61.000 Kč docíleného za nemovitosti zapsané ve vJ.č. 2410
P?zemkov~ knrhy pro katastrální obce B. Při rozvrhovém roku přibral
vsak prvnr ~oud do rozvrhové podstaty též požární náhrady, jež byly
k s?udu .. ~I~zeny podle § 1425 obč. zák. pojišťovnami za shořené stavem, pO]lstovnou F. 4.022 Kč a pojišťovnou C. 8.490 Kč a rozvrhl takto
m,ezl hypotekární ,věřitele nejen nejvyšší podání, nýbrž i tyto požární
nahrady. O tom, ze bude takto postupováno, že při rozvrhovém roku

-
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buóou rozvrženy a věřitelům přikázány nejen nejvyšší podání za nemo. vitosti, nýbrž současně s ním i požární náhrady, nebyli účastníci zvaní
k rozvrhu nejvyššího podání zpraveni, takže nemohli předem s okolností
tou počítati a podle toho se zaříditi, a nebyl též, ač měl, poněvadž šlo,
pokud jde o rozvrh požárních náhrad, o řízení nesporné, souhlas účast
niků k postupu tomu předem vyžádán (§ 41 písm. g) zák. čís. 100/1931
sb. z. a n.). Právem proto vytýká stěžovatel tuto váhu jako zmatečnost,
neboť hypotekární věřitelé nebyli takto o zamýšleném rozvrhu požárnich náhrad za shořelé stavení vůbec vyrozumění a slyšeni, čímž se
stalo, že stěžovatel nebyl účasten jednání o rozvrhu těchto náhrad a byla
tímto nezákonným postupem porušena zásada o nutnosti slyšeti účast
níky před rozhodnutím (§ 41 písm. g) zákona čís. 100/1931 sb. z. a nJ.
Při tom jest nerozhodno, že stěžovatel o rozvrhovém roku včas byl vyrozuměn, neboť právě obsah vyrozumění byl nedostatečným, an oznamoval jen rozvrh nejvyššího podání docíleného při exekuční dražbě,
nikoli však rozvrh požárních náhrad, které ani nebyly předmětem exekučního řízení. (Nárok na jejich vydání z deposita byl ve prospěch stě
žovatele zabaven teprve den po vydání rozvrhového usnesení ze dne
26. října 1933 usnesením okresního soudu v T. ze dne 27. října 1933.)
Požární náhrady ani do exekuční podstaty nepatřily, byvše podle § 1425
obč. zák. složeny do soudní schránky, a mohlo se jejich rozdělení v ří
zení nesporném státi jen za souhlasu všech účastníků, který však nebyl
ani v tomto případě vyžádán. Bylo proto zrušiti usnesení nižších soudů,
jakož i provedené zmatečné rozvrhové řízení (§ 43 odst. (2) zákona
čís. 100/1931 sb. z. a n.) a uložiti prvému soudu, by nařídil znova rozvrhový rok a podle jeho výsledků nové rozvrhové usnesení vydal (§ 43
odst (3) cit. zákona a rozh. 7329 sb. z. a n.).
čis.

13337.

Termínové obchody s obilím jSDu neplatné, i když byly
v

Důvody:

., Provádějíc ~ovolací .,důvod nesprávného právního posouzení věci
~CIS. 4 §, 503 c. r. s.) stOJI .Slce dovolatelka na stanovisku, že se příkazy
z~lovaneho z,e dne .29. kvetna.1929 a 22. června 1929 týkaly termínovych obcho~u s ?blhm v clZln~, ale má za to, že takové obchody nejsou
n~platne, a ze zak~z vy.sl;lVeny v § 10 zákona čís. iO/1903 ř. z. se na
ne nevztahuJe, l~one~adz slo o obchody uzavřené v cizině (ve Winnipegu
a Llverpoo!u). Ze naZOr dovolatelky Je nesprávný, vyložil již odvolací
soud pouk.azav k d.osavadní praxi nejvyššího soudu, uváděje četná jeho
rozhodnuh, v mchz tato otázka byla zevrubně probrána a od kteréžto
praxe nemá dovo}ací ~oud příčin/ se odchýliti. Marně s~ snaží dovolat~lka zJ~dnah p~uchoQ svemu nazoru poukazem na zásady mezinárodmh? p~ava. obs~zene v ~§ 36; 37 obč. zák., poněvadž připouští donucoV~CI raz za,poyedl terml.nových obchodů s obi~ím podle §§ 10, 12, zák.
č:~. 10/1903 r. z. a nar:~enl.z 3. dubna 1903 CIS. 78 ř. z., v kterýchžto
pnpadech nelze am pouzll! ,cI~oz:mského práva v otázkách, jež jsou ře
.sec:y v to;zemsku donucovaclmlpredplsy, a Jest se proto říditi jen tuzemskym pravem. Že se k podpoře dovolatelčina názoru nelze odvolávati na
§ 18 zákona z 15. ~noroa 1922 čís. 69 sb. z. a n., správně dovodil již
odvolacl soud, Jehoz duvody nebyly vyvráceny vývody dovolánÍ.

uzavřeny

čís.

cizině.

Na tom
sb. z. a n.

zend<ý;,h bursách a podle pravid~l cizozem~kých burs, jest pro posouzem otazky Jejich plat~osh ~ez vyznamu; zakaz Je vysloven všeobecně
a J~dlkat~ra ~astáva nazor, ze, postiženy jsou zákazem i obchody v cizme uzavrene. PoukaZUje se IU na rozhodnuti ČÍs. 6124 6971 7490
8349; iO.636, 10.781 sb. n. s. Zákon z roku 1922, který v § 18 z~kazuj~
ter!11ll1ov~ o?chody n,a Slovensk~ a v Podkarpatské Rusi nemění nic na
pos~uzel1l veCl; bylot"zakonem hm za kaz ano to, co platí v historických
ze!11lch za zakazano JIZ zakonem z roku 1903.
N e j v y Š š í s O u d nevyhověl dovoláni.

neměni

nic

předpis

(Rozh. ze dne 2.

zákona ze dne 15. února 1922,

března

čis.

69

1934, Rv I 1184/32.)

Žalující Liverpoolské bankovní komisionářství domáhalo se na žalovaném zaplacení hotových výloh, jež za žalovaného učinilo při termínových obchodech s obilím na cizozemských bursách., O b a niž š í
s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto d Ů vod ů: Rozlišovati termínové obchody s obilím na obchody, které jest považovati
za obchody bursovní, a obchody, které nemají té vlastnosti, nemá významu, any podle platného práva jsou zakázány termínové obchody
s obilím na burse i mimo bursu" jak je patrno v ustanovení §§ 10 a ll,
12 zák. čís. 10/1903 a § 4 nař.čís. 78/1903; žalující strana sama tvrdila
a bylo také zjištěno, že šlo o předprodeje pšenice na burse, a podle podmínek a zvyklostí. na burse. Obchod)' ty spadají tedy pod zákaz podle
řečených předpisů a jsou neplatné. Okolnost, že šlo o obchody na cizo-

13338.

Pojištěni zaměstnanců pro případ nemoci invalidity a stáří (zákon
ze dne.. ~'vříina 192~1 čis. 221 sb. z. a n.).
'
POJlstenl I?~'? .prtpad. nemoci j~st povinné a vzniká již ze zákona
dnem, kdy pOJlstenec zacal vykonavah práce nebo služby povinně pojišt~né. ~ro porušení ohlašovacl povinnosti nelze zaměstnavateli uklá?~ÍI povmnost, aby nahradil pojištěnci dávky nemocenského pojištění
jez mu nemocenská pojišťovna odepřela poskytnouti.
'
Pojištěnka, jež porodila, má nároky jen proti nemocenské pojišťovně
ni~oli::. i ~roti z,amě~tnavateli, a to ani tehdy, nedostál-li zaměstnavatel
sve prlhlasovacl povmnosti.

(Rozh. ze dne 2. března 1934, Rv I 1414/32.)

Žalo~kyně vyvo}ovala ~áro~ na náhradu škody proti žalovanému
z toho, ze ~yla u n.~h? ~a:nes!nan~ pko .hospodyně, že proto podléhala
nemocenskemu pOJlstem, ze vsak zalovaný nedostál své povinnosti, aby

-
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ji včas přihlásil k nemocenskému pojištění a zaplatil pojistné příspěvky,
čímž prý byla připravena o pomoc v mateřství v částce 3.000 Kč, která
by ji příslušela od nemocenské pojišťovny proto, že dne 4. března 1929
porodila dvojčata. Žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o Li c, N e j v y Š š í m s o ude m z těch to
důvodů:

Pojištění pro případ nemoci jest podle § 2 odst. (l) zákona ze dne
9. října 1924 čís. 221 sb. z. a n. (v doslovu zákona ze dne 8. listopadu
1928 čís. 184 sb. z. a n.) povmné a vzniká podle § 7 odst. (1) již ze
zákona dnem, kdy pojištěnec začal vykonávati práce nebo služby povinně pojištěné. Zaměstnavatel jest sice povinen, aby osoby u neho
zaměstnané a pojístné povinnosti podléhající přihlásil u příslušné nemocenské pojišťovny způsobem naznačeným v §§ 17, 18 a 19, ale z.anedbání této povinnosti má jen následky uvedené v §§ 20 a 260. a). Tlm
JSOll škodlivé následky zanedbání přihlaš?vací povin;lOsti. za~e~tnav~
telovy vyčerpány a nelze mll pro porušenI ohlasovaclch predpl~ll ukladati další povinnost, aby nahradil pojištěnci dávky nemocenskeho pojištění, jež mu nemocenská pojišťovna odepřela poskytno~ti (srov.nej
rozhodnutí čís. 7142, 8411, 10.683 sb. n. s.). Pro neplacenI pO]lstneho
může proti zaměstnavateli zakročiti nemocenská pojišťovna, ..k~erá pojistné vyměřuje a vybírá (§ 161 uvedeného zakona), ale p~jlstencl. t;e~
může vzejíti újma na jeho nárocích na dávky z nemocenskeho pOj lstem
v § 95 stanovené z toho, že zaměstnavatel nevyhověl své platební povinnosti. Na základě povinného nemocenského. pojištění m~ pojiJ\ěnk~,
která porodila, nároky podle § 95 ll. jen. proh nemocens~e pO]ls~ovne,
nikoliv též proti zaměstnavateli, a to anI tehdy ne, JestlIze. zamestnavatel nedostál své povinnosti přihlašovací. posuzuJe-lI se vec s tohoto
právního hlediska, nemá žalobní nárok zákonného podkladu ani, kdyby
bylo prokázáno, že žalobkyně byla u žalovaného zaměstnána a že podléhala nemocenskému pojištění.
čís.
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'Úmluva manželů, jíž se manžel zavázal zaplatiti manželce k jejímu
materielnlmu zajištěni částku, jejíž splatnost měla nastati za jeho života
jen, kdyby byla manželka nucena pro zlé nakládáni nebo citelné ubližování se strany manželovy opustiti opětně společnou domácnost, nepříčí se dobrým mravům.
.
.Projevil-li manžel neodvratný úmysl vypuditi manželku z domácnosti pro její nemoc, nelze míti za to, že manželka zrušila manželské
společenství svémocně.

(Rozh. ze dne 2. března 1934, Rv I 2052/32.)
Žalobu, jíž se domáhala manželka na manželu zaplacení 20.000 Kč,
o b a niž š í s o U d y. zamítly.
Ne i v y š š í s o U d uznal podle žaloby.

Důvody:
Žalobk,vně domáhá se na žalovaném zaplacení 20.000 Kč zajištěných
pro ni právem zástavním na nemovitosti žalovaného. Nárok opírá
o smlouvu uzavřenou se žalovaným podle notářského spisu ze dne 10.
dubna 1923. Podle nesporného obsahu tohoto spisu zavázal se žalovaný
zaplatiti žalobkyni k jejímu materielnímu zajištění 20.000 Kč, jichž
splatnost měla nastati za všech okolností při smrti žalovaného, tedy pro
případ jejího ovdovění, za jeho života však jen tehdy, pakli by žalobkyně následkem zlého nakládání neb citelného ubližování se strany žalovaného viděla se opětně nucena, by opustila společnou domácnost
aneb aby se domohla rozvodu nebo rozloučení manželství z viny žalovaného. Žalobkyně opírá svůj nárok o ustanovení smlouvy, že byla následkem zlého nakládání a citelného ubližování se strany žalovaného
nucena společnou domácnost opustiti. Před zodpověděním otázky, zda
se žalobkyni zdařil důkaz o tom, že jsou tu předpoklady, z nichž odvozuje sVllj nárok, jest si ujasniti, jaké právní povahy jest nárok žalobkyně a zda se ho lze domáhati žalobou. Podle obsahu notářského soisu
byla částka 20.000 Kč myšlena stranami jako máterielní zajištění' žalobkyně pro případy ve smlouvě blíže vytčené.
Posuznje-li se smysl
smlouvy podle zásady § 914 obč. zák., jest zřejmým, že, pokud by šlo
o splatnost částky té v případě smrti žalovaného, byla částka myšlena
stranami jako vdovský plat podle § 1242 obč. zák., tudíž jako úhrada
na její výživu, kdyby ovdověla. Z toho však logicky vyplývá, že částka
ta měla míti pří splatnosti za života žalovaného též účel zajistiti výživu
žalobkyně, ať již podle § 91 obč. zák. neb podle § 1264 případně 1266
obč. zák. Podle ustálené judikatury nejvyššího soudu má manželka nerozvedená odděleně žijící nárok na výživné, došlo-li ke zrušení manželského společenství zaviněním manželovým (rozh. čis. 4583 sb. n. s.) a
jest ve sporu takovém .řešiti otázku zavinění na zrušení manželského
spolužití samostatně (rozh. čís. 3904, 4426, 5670 a 10.663 sb. n. s.). Nebylo proto ani závady, aby se strany nedohodly tak, jak žalobkyně
nplatňuje žalobou, a nelze proto ani úmluvu ·takovou pokládati za pří
čící se dobrým mravům, neboť nejde o smlonvu dotýkající se svazku
r,nanželského, nýbrž jde v podstatě jen o smlouvu o výživném v případě,
ze by manželka (žalobkyně) byla nucena opustiti domácnost žalovaného
pro zlé nakládání neb citelné ubližování s jeho strany. Soudu ovšem náleželo, aby řešil otázku, zda citelná ubližování tvrzená žalobkyní - neboť zlé nakládání podle zjištění nižších soudů nebylo uplatnováno ~
byla tak těžká, že žalobkyně byla důsledkem jich oprávněna opustiti
společnou domácnost. Jedině o tuto otázku šlo ve sporu, neboť jen ·0 ní
opřela žalobkyně svůj nárok a nebylo proto ani třeba zkoumati, zda podle obsahu notářského spisu citelná ubližování se strany žalovaného,
oprávňující žalobkyni k opuštění společné domácnosti, musí míti ráz
urážek podle § 109 obč. zák. a § 13 písm. el rozl. zák. Pakli nižší soudy
zodpověděly otázku záporně, nelze s nimi souhlasiti. Padle přednesu
žalobkyně cítila se žalobkyně již před 18. červencem 1930 citelně dotčena zejména tím, že žalovaný jí nevěřil, že je nemocná, ačkoliv byla
nemocná, Podle přednesu žalovaného při jeho výslechu·. jako strana,
k němuž jest jako k takovému přihlížeti '(rozh. čís. 11714 sb .. n.s.), bylo

~
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lékařském vysvědčení) které jeho manželka přinesla, uvedeno, že žalobkyně má hrotkový kat~rrh. žalovaní' dále přednesl při tomto výslechu) »ze žalobkynĚ: mu přinesla toto vysvědčení proto, že jí, přímo ře
čeno, nevěřil, že jest nemocnou.« Praví-li zákon, že jest povinností man.želů, by si obapolnl: pomáhali (§ 44 obč. zák.) a slušně spolu. zacházeli

v

(§ 90 obč. zák.), jest v tom zahrnuta i povinnost, by manžel cllIl s manželem v době oemoci. Nevěřil-Ii však žalovaný, jak sám praví, žalobkyni, že byla nemocná, ačkoliv nemocnou byla, nechoval se k ní tak, jak
podle zákona měl, a jest proto i pochopitelné, že žalobkyně pociťovala
toto jeho chování jako těžké ublížení. Nižší soudy zjistily dále na základě výpovědi žalovaného jako strany a výpovědi svědka Emila L-a,
že žalovaný, když obdržel dne 18. července 1930 obsílku k soudu, řekl
žalované »hled', abys vyletěla, hned ještě od 8 do 9 hodin, že nemuže
potřebovati nemocné lidi, že potřebuje lidi k práci«. Nižší soudy mají
dále za zjištěno, že žalovaný tak učinil v hněvu, poněvadž mu ře~la žalobkyně že jde k lékaři, zatím však šía k soudu a nechala ho predvolati. Z t~ho usuzují nižší soudy, že již žalobkyně přispěla svým chováním k tomu, ze se žalovaný dal strhnouti v hněvu k jejímu vypuzení a
že jeho chování bylo pro její neupřímnost pochopitelným a že nelze
proto za daných okolností mluviti ani o citelném ubližování, když ]1nak
nic neoprávnovalo 'žalobkyni k domněnce, že žalovaný měl ne odvratný
úmysl svou manželku výpuditi. Leč názor jest mylný. Podle obapolného
přednesu stran v jejich výpovědech jako stran, tedy i přednesu žalovaného, žijí obě strany od doby, co manželka odešla dne 18. července
1930 od svého manžela, odloučeně a žádná z nich se nepokusila manželství obnoviti. Pakli se však žalovaný nepokusil obnoviti manželství,
vyplývá z toho logicky, že úmysl jeho vypuditi manželku byl míněn
vážně a byl ne odvratný a nebyl jen výbuchem hněvu, k němuž Se dal
strhnouti, "jak mají za to nižší soudy, neupřímným chováním žalobkyně.
Dosah slov pronesených žalovaným k žalobkyni při výstupu dne 18.
července 1930 obsahujících výzvu, aby žalobkyně odešla od něho, a to
ještě mezi 8. a 9. hodinou večer, rozkazovací způsob, kterým byla sloVa
pronesena a konečně doložka, kterou žalovaný výzvu odůvodnil, »že
nemůže p~třebovati nemocné lidi, že potřebuje lidi k práci«, vše to musilo se hluboce dotknouti žalobkyně jako manželky a musilo jí býti pociťováno jako hluboké pookoření, ,když byla vyzvána k op,ušt~ní dom~c
nosti vlastně jen z toho duvodu, ze byla nemocna. Tento cm zalovaneho
prozrazující iřejmě surovost ducha nelze omlouv~ti ani poměry, v nich~
strany žiji, ani jeho povaho:" zejmé~a, kdy~ se JI~ proJ~~11 neodvratn~
úmysl žalovaneho vypudItI zalobkyl11 z domacnostr pro JeJI nemoc. PaklI
žalobkyně za toho stavu věci odešla od žalovaného, n~lze }vrditi, !.e
zrušila manželské spolužití svévolně, naopak Jest USOUdIlI, ze tak UCIniJa právem, když s ní žalovaný nezacházel slušně, jak bylo jeho povinností podle § 90 obč. zák. tím, že jí citelně na cti ubližoval. Tím prokázala žalobkyně i předpoklad, o nějž opřela nárok uplatňovaný žalobou.
čís.

13340.

Ani za platnosti zákona ze dne 24. června 1926, čís. 103 sb. z. ao~"
a vládního nařízení ze dne 7. července 1926, čís. 113 sb. z. a n., nemuze

přezkoumávati materielní správnost disciplillárního nálezu proti
zaměstnanci (kancelářskému ofician1u) ve veřejné správě.
Zákona ze dne 15. října 1925, čís. 217 sb. z. a n., nelze použiti, nerozhodl-li' správní íiřad o soukromoprávních nárocích kancelářského
oficianta, nýbrž na základě předpisů disciplinárním řízením a discíplinárním nálezem uznal v rámci § 52 vl. nai. čís. 113/1926 sb. z. a n. na
jehO propuštění.
Platnosti disciplinárního nálezu správniho úřadu nevadí, že není ve
smyslu §§ 68 a 71 nařízení ze dne 13. ledna 1928, čis. 8 sb. z. a n.,
označen jako výměr.

soud

(Rozh. ze dne 2.

března

1934, Rv [ 2059/32.)

žalobkyně, kancelářská oficiantka ministerstva vnitra, byla po kárřízení propuštěna ze služby. žalobou, o niž tu jde, domáhala se žalobkyně na československém eráru náhrady škody, ježto prý byla propuštěna bez jakéhokoliv důvodu a důkazu a bez řádného kárného ří
zení. Pro ce sní s o udp r v é s t o I i c e neuznal žalobní nárok dů
vodem po právu. D ů vod y: Osobním výkaze)l1 žalobkyně je zjištěno,
že žalobkyně jako kancelářská oficiantka nevykazovala v březnu 1931
deset let započítatelné služby kancelářské oficiantky a nevztahovaly se
proto na ni předpisy §§ 88 až 90 vl. nař. čís. 113/1926 sb. z. a n. a
v důsledku toho nepřicházely ani v úvahu ustanovení V. hlavy služební
pragmatiky (§§ 87 až 155), nýbrž předpisy §§ 47 až 53 citovaného
vládního nařízení. Soudu je tudíž zkoumati jen, zda disciplinární nález
po strán~e formální byl správný, aniž by soud mohl jej přezkoumávati
po stránce materielní co do důvodnosti. V tom směru je spisy ministerstva vnitra zjištěno, že vyšetřování bylo provedeno ústně, že žalobkyni
byl oznámen přesně služební přečin za vinu jí kladený, že žalobkyni
byla dána příležitost, aby se o každém bodu obvinění ospravedlnila, že
byly s ní o tom sepsány protokoly a byla jí dána příležitost oprava doplňků, které sama vlastnoručně připisovala, že disciplinární nález jí byl
doručen písemně a že trest dísciplinární jí byl vyměřen podle § 52 nař.
čís. 113/1925 sb. z. a n. Síce není v jednot1ivých~protokolech uvedeno,
že jí byly přečteny zápisy o její výpovědi (§ 49 odst. (4) cit. nař.), ale
z toho, že vlastnoručně k těmto zápisum žalobkyně přičiňovala doplňky,
je vidno, že jí byly dány ku přečtení a tak jí byla dána možnost doplňků a oprav. Na základě těchto zjištění dospívá soud ku přesvědčení,
že ministerstvo vnitra dbalo při disciplinárním řízení proti žalobkyni
předpisů § 49 a násl. cit. nařízení a že jeho nález po stránce formální je

ném

správný. Tím ministerstvo vnitra vykonalo a provedlo své právo, jemu
jako zaměstnavateli v tomto soukromoprávnÍm poměru daného podle
cit. nař. Zažalovaný nárok, opírajfcí se o to, že žalobkyně bez jakéhokoliv řádného disciplinárního řízení a bez jakéhokoliv důvodu a důkazu
byla propuštěna, není důvodem po právu, neboť ve skutečnosti, jak
shora je uvedeno, je provedenými důkazy zjištěno, že b",la propuštěna
ze služby na základě disciplínárního řízení, ve kterém jí byl uložen trest
disciplinárního propuštění ze služby a tento nález disciplinární byl vydán formálně správně. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Neúplnost řízení shledává odvolatelka v tom, že se

-
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prvý soud zabýval jen tim, zda byl disciplinární nalez po stránce formální správný, nepřezkoumav ho co do důvodnosti i po stránce materielní. Než již nejvyšší soud víde.ňský ve svém plenissimárním usnesení
ze dne 22. prosince 1910, Praes. 231/8, judikát 191 vyslovil zásadu, že
disciplinární nálezy, které byly vydány proti t. zv. smluvním úředníkům
státu nebo proti jiným zřízencům ve službách veřejných na podkladě
smluvního závazku, nelze v pořadu práva materielně přezkoumávati, a
že tu tedy platí ustanovení § 258 c. ř. s. o vázanosti soudu civilního
odsuzujícím disciplinárním nálezem. čsl. nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 25. května 1925 Rv I 17/25 čís. 5059 sb. n. s. jde ještě
dále než shora citovaný judikát, který připouští přezkoumání disciplinárního nálezu soudem po té stránce, zda došlo k němu podle rozhodujících ustanovení formálně správně, a dovozuje, že zkoumání soudu
nesmí zasahovati do pravomoci disciplinárního úřadu, nýbrž musí se
omeziti na otázku, zda se úřad ve výroku o trestu držel v mezích své
pravomoci a je nepřekročil, takže přezkum měl by jen tehdy účinek pro
zřízence příznivý, kdyby byl disciplinární úřad vyslovil trest, jenž na
čin, jímž byl zřízenec uznán vinným, v zákoně není dovolen. Není tedy
neúplnosti řízeni v tom, že prvý soud odepřel zabývati se disciplinárním nálezem DO stránce ma terielní.
Ne j vy š-š í s o u d nevyhověl dovolání.
DúvOdy:
Odvolací soud právem nezkoumal správnost disciplinárního nálezu
ze dne 31. března 1931 po stránce materielní a právem poukázal k rozhodnutí tohoto nejvyššího soudu čís. 5059 sb. n. s. Na zásadě vyslovené v tomto rozhodnutí, které vydáno bylo s hlediska tehdy platného
nařízení veškerého ministerstva
dne 25. ledna 1914 čís. 21 ř. z., nic
se nemění tím, že pro poměr žalobkyně přichází nyní v úvahu zákon
ze dne 24. června 1925 čís. 103 sb. z. a n. a vládní nařízení ze dne 7.
července 1925, čís. 113 sb. z. a n., protože předpisy tohoto nařízení
o tom, jak se stihá porušeni služebních povinností (§ 47 a násl.), neuchylují se v podstatě od předpislt § 24 a násl. nařízení čís. 21/14 ř.z.
Zásadní otázka, zda soud může přezkoumávati pravoplatné nálezy dISciplinární a v jakém rozsahu, zůstala nedotčena a nebyla dotčena ani
zákonem ze dne 15. října 1925, čís. 217 sb. z. a n., kterého tu nelze
použíti již proto, že správní úřad nerozhodovalo soukromoprávních nárocích žalobkyně, nýbrž disciplinárním řízením a disciplinárním nálezem uznal v rámci § 52 nařízení čís. 113/26 na propuštění žalobkyně.
Dovolatelka neprávem se dovolává nařízení ze dne 13. ledna 1928 čís. 8
sb. z. a n. v §§ 68 a 71. Předpis § 58 o tom, že každé rozhodnutí má
býti označeno jako výměr, nelze zajisté vykládati tak, že by vyřízení
bez takového poznačení bylo nicotné a bez právní relevance.

ze

")

čís.

s

(j

udp r v é s tol i c e zamítl návrh n1anželského otce, by mu

dítě vydáno do výchovy a výživy, a uložil otci, by platil na výživu
dítěte měsíční příspěvky. V rekursu napadl otec usnesení prvého soudu
v obou směrech. Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil, ale
v důvodech se zabýval jen otázkou vydáni dítěte do výchovy a výživy

bylo

otcovy.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu otcovu v otázce
vydání dítěte, vyhověl mu však v otázce placení výživného, zrušil napadené usnesení a uložil rekursnímu soudu, by v tomto směru rozhodl
o otcovu rekursu.
Dúvody:
Otec namítal v rekursu, že není povinen platiti výživné a že nemMe
platiti výživné prvým soudem mu uložené. Rekursní soud opomenul rekurs v tomto směru v důvodech svého usnesení vyříditi, proto v této
části jest napadené usnesení postrádající jakéhokoliv odůvodnění tak
nedostatečné, že bezpečně je ani přezkoumati nelze, a proto je v této
části zmatečné podle § 41 (2) zák. čís. 100/31.
čís.

13342.

Pracovní soudy (zákon ze dne 4. července 1931, čís. 131 sb. z. a n.).
Ustanovení § 29 zákona o pracovních soudech o patnáctidenní odvolací lhůtě platí jen o odvolání z rozsudku pracovního soudu a o odvolání z rozsudku zvláštního oddělem okresního soudu pro spory pracovní, nevztahuje se však na řizení v pracovních sporech projednávaných před řádnými okresními soudy v místech, kde nejsou v činnosti
ani pracovní soudy ani zvláštní oddělení okresmch soudů pro spory
pracovní.
(Rozh. ze dne 2. března 1934, R II 79/34.)
Ve sporu, náležejícím jinak před pracovní soudy, rozhodoval v prvé
stolici okresní soud (§ 42 zák. čís. 131/1931 sb. z. a n.). Odvolání podané
patnáctý den po doručení rozsudku prvého soudu odmítl p r v Ý s o u d
jako opožděné. Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a uložil
prvému soudu, by ve věci dále jednal. D ů vod y: Soud prvéslolice
odmítl odvolání žalující strany jako opožděné proto, že bylo podáno až
patnáctý den na soud, přehlédl však, že v souzeném případě jde o žalobu z pracovního poměru, takže lhůta k odvolání z rozsudku činí 15
dnů (§ 29 zák. čís. 131 z r. 1931 sb. z. a n.).
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnsesení prvého soudu.

13341.

Opomenul-li v nesporném řízení rekursní soud v důvodech svého
usnesení rekurs vyříditi úplně, jest jeho usnesem zmatečné podle
§ 41 (2) zákona ze dne 19. června 1931, čís. 100 sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 2. března 1934, R II 48/34.)

Důvody:

Dovolací rekurs správně dovozuje, že zvláštní předpis § 29 zákona
131/1931 sb. z. a n. platí jen o odvolání z rozsudku p r a c o vn í h o s o u d u a podle § 4 odst. (2) téhož zákona í o odvolání z rozčís.
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sudku zvláštního oddělení okresního soudu pro spory pracovní. Na ři
zení v pracovních sporech projednávaných před řád n Ý m í okresnímí
soudy v místech, kde nejsou v čínnosti aní pracovní soudy ani zvláštní
oddělení okresních soudů pro spory pracovní, se výjimečný předpis
§ 29 zákona nevztahuje, neboť § 42 téhož zákona, jehož ustanovení
jest tu rozhodující, nestanoví jiné odchylky od obecných předpisů civilního řádu soudního kromě předpísu druhé věty § 42, jenž se týká
místní příslušnosti okresních soudů, o níž platí v těchto případech ustanovení § 3. Ve všech ostatních směrech platí pro řádné okresní soudy
i v případě § 42 zákona čís. 131/1931 sb. z. a n. obecné předpisy civilních soudních řádů (srov. též výnos ministerstva spravedlnosti ze dne
27. dubna 1932 čís. 20.284, uveřejněný ve Věstníku min. sprav. čís. 5
z roku 1932 na str. 88), tedy také předpis § 464 c. ř. s. o 14denní
lhůtě odvolací. Toto stanovisko zaujal nejvyšší soud v podstatě JIZ
v rozh. čís. 12.239 sb. z. a n. a nemá příčiny, by se od něho v tomto
případě odchýlil.
čís.

13343.

ZatiženÍ na běžném účtě (oznámení dlužníkovi o tom) jako jednostranné jednáni nebo jednostranný projev vůle jest právní skutečnosti,
jež nemůže býti předmětem žaloby určovací podle § 228 c. ř. s.
(Rozh. ze dne 2.

března

1934, Rv II 525/32.)

Firma D. a K, společnost s r. o., Josef D. a Cyril K domáhali se
na žalované bance, by bylo zjištěno, že zatížení běžného účtu firmy
D. a K, spol. s r. o. u žalované strany 61.817 Kč pokud se týče 56.472
Kč za převod pohledávky firmy O. a spol. není po právu. Pro c e sní
s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby, o d vol a c í s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: Z toho, že si strana žalovaná zapsala pohledávku postoupenou jí firmou O. a spol. na běžném účtě firmy D. a K,
spol. s r. o., anebo že pro tuto pohledávku otevřela účet zvláštní, nevzniklo pro žalovanou stranu žádné právo a pro .žalující stranu žádný
závazek. Způsob, jak se vedou obchodní knihy a jak se v nich zapisují
pohledávky vzniklé obchodníku proti jeho spolukontral1entům, jest se
stanoviska právního nerozhodný. Ohledně vedení knih obchodnich není
vůbec přesné, stranv zavazující normy právní, takže si každý obchodník může vésti knihy jak chce,. i kdyby se to příčilo zvyklosti obchodní
a pravidlům řádného účetnictví, pokud jen obsah obchodních knih odpovídá předpisu čl. 28 obch. zák., při čemž .nelze přezíratí, že je mezi
stranami nesporno, že pohledávka 57.412 Kč postoupená fírmou O. a
spol. žalované bance proti firmě D. a K, spol. s r. O., po právu Jest.
Proto nejde v souzeném případě o zjištění jsoucnosti nebo nejsoucnosti
práva nebo právního poměru podle § 228 c. ř. s., žádá-li strana žalující,
by bylo zjištěno, že zatížení běžného účtu firmy D. a K u žalované
strany pohledávkou postoupenou firmou O. a spol. není po právu, neboť
z tohoto zatížení o sobě nepiynou ještě důsledky; na jichž zjištěni
vlastně straně žalující záleží a jež pfesně uvádí v odvolacím sdělení,
totiž, že žalovaná strana není oprávněna použíti záruk poskytnutých

žalující firmou a spolužalujicími společníky za pohledávku příslušející
straně žalované z úvěru poskytnutého firmě D. a K. Jen na tomto posléz
uvedeném zjištění má strana žalující právní zájem, nikoliv však na
ljištění, zďali se zatížení běžného účtu stalo právem, či neprávem, nehledíc ani k tomu, že žalovaná strana prohlásila za sporu a před rozsudkel:1, . že pohledávka postou~ená firmou, O,. a spol. nespadá pocl
osobnr záruku Josefa D-a a CYrIla K-a, takze tIto v době vydání rozsudku jíž neměli právní zájem na navrženém zjištění. Zádo Sl žalobní
nevyhovuje tedy, jak jíž shora zmíněno, předpokladu § 228 c. ř. s. ž"
lze žalo~ati jen o zjištění jsoucnosti n~bo nej soucnosti právního pO~ěru
nebo prava.
.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dOVOlání.
Důvody:

Zatížení na běžném účtě, po případě příslušné oznámenľ dlužníkovi
je je~nostranl1é je~nání nebo jednostranný projev vůle, tedy právní
sk.utecn?st, která }sak. - mímo pravost ,listiny - nemůže býtí před
metem zaloby urcovacl podle § 228 c. r. s. Takovým Jednostranným
projevem vúle nevzniká ještě právní poměr, nepřistoupí-U k 'němu projev souhlasu dlužníkova, tím méně tedy, jestliže se dlužník proti takovému postupu ohradil a nesejde na tom, pokládá~li banka přes to svůj
postup za správný. Na tom nic nemění ani okolnost, že jde o běžný
účet, protože <.ni tam zápís v účtě nemá konstitutivního účinku, takže
z příčíny pouhého zápisu, jemuž bylo odporováno, nemůže vzniknouti
nárok z běžného účtu, jak míní dovolatelé.

Cís. 13344.
Nekalá soutěž (zákon ze dne 15. července 1927, čís. 111 sb. z. fl n.).
Odporuje dobrým mravům soutěže (§ 1 zák.), bylo-li zákazníku.
místo objednaného zboží určité značky dáno zboží jiné s ujištěním že
to jest skutečně zboží žádané značky. Nevyžaduje se tu zvláštní ún'tyS!
soutěžitelský.

K zodpovědnosti zaměstnava!elověza činy zaměstnanců (§ 17 zák.)
se nevyhledává, by jim je zaměstnavatel přikazoval.
(Rozh. ze dne 3. března 1934, Rv I \034/32.)
Žalující firma B., továrna na oplatky v Karlových Varech, domáhala
se na žalovaném majiteli hotelu, by pro budoucnost neprodával ve
svém 'podniku oplatky Jiné, než oplatky »B-ové«. Pro ce sní s o u d
p.r v e ,s t o I i c e uznal po?le žaloby.D ů vod y: Soud vzal za prokázano, ze SI Gertruda E-ova objednala v létě 1930 v hotelu žalovaného
u vrchního číšníka »B-ovy oplatky«, že éšnice oplatky svědkyni při
nesla ,a na otázku svědkyně, zda jsou to oplatky »B.«, odpověděla
kla,d~e. C.ena ?platek byla velmí vysoká, oplatky nebyly dobré, a bylo
zJIsteno, ze neslo o oplatky »B.«, protože neměly obch.odní vignetu ža-
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lobcovu. Jest tedy zjištěno, že v podniku žalovaného místo oplatek »B.«
byly prodávány oplatky jiné výroby. Takové jednání jest s to žalobce
jako výrobce oplatek, tedy soutěžitele, poškoditi, při čemž jest lhostejno, zda tu byl ten úmysl čili nic. žalovaný zodpovídá za jednání
svých zaměstnanců podle § 17 zákona ze dne 15. července 1927
čís. 111 sb. z. a n. Mohl tudíž býtí žalován na zanechání onoho jednání,
neboť není pochyby, že prodej jiné než výslovně žádané známky jest
v rozporu s dobrými mravy soutěže. Aby žalovaný sám musel býti
v soutěži se žalobcem, se podle § 1 cit. zák. nevyžaduje. Protože však
žalovaný podle vlastniho přiznáw měl ve svém hotelu i cukráře, jest
soutěžitelem a je lhostejno, zda Jeho cukrář tehdy oplatky vyráběl čili
nic. Zbývá ještě vyřešiti otázku, zda při shora řečeném jednání tu byla
a jest možnost opakování čili nic. Jen v onom případě by mohla býti
žalovanému přičítána zodpovědnost ve smyslu zákona ze dne 15. čer
vence 1927 čís. 111 sb. z. a n. Jest samozřejmě vyloučeno, že by pouhá
záměna, pouhý omyl mohl činiti odpovědným podle § 1 nebo II cit.
zák. V tomto směru vzal soud za prokázáno, že v podniku žalovaného
byly prodávány oplatky různé výroby a různých známek, že ·,.'sak jsou
vesměs uschovány v plechové krabici a odtud vydávány. Při tomto postupu je nebezpečí záměny značné. Má-li zákazník právo objednávati
si zboží určité značky, nesmí mu býti dodáváno zboží jíné značky nebo
bez ni. Právě u prvotřídního hotelu se předpokládá, že taková přáni
zákazníkú dojdou přesné pozornosti a opominutí péče opravňuje soutěžitele žádati za odpomoc (§ 1 zák. proti nekalé soutěži). O d vol a c í
s o u d napadený rozsudek potvrdil. D ú vod y: V tom, že při prJdeji
oplatek na místě zboží výslovně žádaného prodáno bylo zboží jiné
s. ujištěním, že je to zhoží žádané značky, spatřuje i odvolací soud
shodně se soudem prvé stolice jednání příčící se dObrým mravům soutěže, způsobilým soutěžitele, žalobce, poškoditi, neboť nemůže býti
pochybnosti o tom, že tím není jen ošálen po případě i poškozen konsument, o kterého tu nejde, nýbrž že je jím dotčena i soutěži+elsk:\
firma, jejíž zboží bylo žádáno, ježto přišla tím o výdělek, který by jí
připadl, kdyby bylo prodáno zboží její, a byla tím neb aspoň mohla tím
býti poškozena i její dobrá pověst, pakliže podstrčené zboží kupitele
ať právem anebo neprávem neuspokojilo. Je lhostejno, zda se ČlUU,
o který jde, dopustil majitel podniku sám či někdo z jeho personálu,
a to vzhledem k jasnému .ustanovení § 17 cit. zák., ať již s jeho vě
domím, nebo bez něho a ať se to stalo jen nedopatřením neh omylem
neb úmyslně nebo z nedbalosti, ježto § 1 cit. zák. vyžaduje jen objektivní jednání bez ohledu na subjektivní motiv. I jednání bezděčné
opravňuje dotčeného jím soutěžitele k tomu, by se bránil možnému jeho
opakování, které v souzeném případě je tím pravděpodQbnější, an žalovaný závadnost pozastaveného činu neuznává a necítí povinnost zodpovídati za svúj personál a postarati se u něho pro příště o zamezení
podobných případů.
Ne j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolání.
Duvody:
Dovolatel napadá rozsudek odvolacího soudu pro nesprávné právní
posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.), leč neprávem, neboť odvolací

soud posoudil věc po právní stránce správně. I když se bere za základ
právn}ho pO~5lUzení věci definice pojmu jednání proti dobrým mravům
soute~e, z mz VY5hází dovolatel, j~st, přisvědčiti právnímu názoru odvola,clho, s,!udu, ~e t~ Jd~ o Jednall1 proti dobrým mravům soutěže,
ponevadz odporuje zasadam pocÍlvosti a slušnosti byly-li zákazníku
dov~~a!el?vu ,dány míst,? ,objednaných oplatek B-~vých oplatky jiné
s, uJ~stemm, ze to ~~u.tecne JSou oplatky B-ovy, že šlo jen o omylnou
zame~u, n~bylo zjlsteno, a~ovolatel ani netvrdil, že tehdy měl na
skla~e. ta ke oplatky B-ovy. Úsudek odvolacího soudu, že pozastavené
Jednall1 d~v,olatelovo ?ylo zpusob!lé poškoditi žalobce jako soutěžitele,
dovolat~l jlz ~,:,napad31; J~o,u tUdlZ dány veškeré náležitosti § 1 zákona
o ne~ale soutezl. Zvl~stm umysl soutěžitelský toto zákonité ustanovení
nevyzaduJe (s~ov. ~~ala: Nekalá soutěž str. 66 a 67).
.
Dovolatel Jest te~ ,na omylu" do~nívaje se, že by byl podle § 17 zákona o .. nekalé ,soutezl zodpovednym za činy svých zaměstnanců jen,
kdyby JIm Je pnkazoval. Tu by tohoto zvláštního zákonného předpisu
vúbec nebylo zapotřebí.
čís.

13345.

N~příčl se d~?rým mravům (§ 879 obč. zák:), přijal-li správce konkursm podstaty JIstotu pro své nároky na odměnu a náhradu hotových
výloh, učiniv na tom závislým svůj souhlas se zrušenlm konkursu.
(Rozh. ze dne 3. března 1934, Rv I 1139/32.)
žalobce zaslal· žalovanému notáři prostřednictvím Vincence B-a
vkladní k,nížku jako jistotu k zajištění nároků žalovaného jako správce
~onkursnr p~dstaty yl11c~nce ~-a. žalobou, o niž tu jde, domáhal se
zalo?ce na zalo,:a~em puvodne vrácení vkladní knížky, kteroužto žaIO~ll1 prosbu zmeml ~apotom ,n~ vyplacení 5.000 Kč. žaloba byla zaml!nuta s o u d Y v sec h t f l s t o I i c, Ne j v y Š š í m s o ude m
z techto
d ů vod ů:
Nižší sou;ly zjistily, že vkladní knížka, patřící dovolateli, byla jím
p'~o,st:ed~lctV!m Vl,ncence B-a zaslána žalovanému jako kauce k zaJlstenl naroku spravce konkursní podstaty na odměnu a na náhradu
hotových výl??: ~nění dovolatelovo, že tu jde o právní jednání neplatne a .bezu:!nne),:, mylné."Podle § 3 konk. ř. z roku 1914, jehož
v. so~zenem pnpade Jest pOUZ1Íl, JSou právní jednání úpadce, která se
tJ::kaJl ~onkursní podstaty, bezúčinná proti konkursním věřitelům. Tu
vsak v~be.c ne,šlo o právní jednání úpa d ce, neboť vkladní knížka
bvl~ o;edana zalovanému žalobcem, nikoliv úpadcem. Odvolací soud
sp:~vne vyložil, že s~ právní je~nání netýkalo konkursní podstaty, ježto
~mzka byl~ ne~po:·ne vl~S!mctvlm dovolatelovým. Konečně jest dodati,
~e. uvedena pravm Jednam neJsou .absolutně neplatná nýbrž jen bez~čl11ná pro!i konkursním věřitelům. Úpadce nepozb§vá prohlášením
upadku ZPUSObllost ~ právním jednáním vůbec, nýbrž jen oprávnění
dlSpOn?Vatr konkurs~l podstatou,.!víz. rozhodnutí čís. 7662' sb. n. s.).
že ~pravce konkursm podstaty pr1Jal JIStOtu pro své nároky na odměnu
a nah~adu hotových výloh, nepříčí se dobrým mravům (§ 879 obč. zák.).
CIVllm rozhodnutí XVI.
18
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'1 nárok podle § 82 star. konk. řádu
Jako správce konk~rsní po~st.aty me dměnu proti konkursní podstatě
na náhradu hotovych vydam ~ nad ~ tu tvoří veškeré jmění úpadcovo
'e atrno že nároky správce
(§ 46 čís. 1 konk. ř.). Konkursn; po s a
podrobené exekuci (§ 1 k,o~k .. r.)ct Z t~h~~ní~li v podstatě dostatečné
podstaty se hradí ze Jmen; upa. cov .. h musí si úpadce, jenž se dohotovosti k u~ražení nároku sP{av§co~~~ 'konk. ř., opatřiti prostředky
máha1 zrušem konk.u:s~ pod e .
ů neboť zrušení konkurs~ P?d~~
k uhra žení nebo za]lsteUl techto narok "'"te1ů podstaty k nim z nalezl
souhlas I ven dobry' mi ~ravy, učinil-Ii
§ 167 konk. ř. předpokládalo
s
. . l'ym na
i správce po d s t a t y. Neni proto v rozporu
zrušením
konkursu zavlS
žalovaný správce. po~stat) sf.uh!a~ Sjištěno že vkladní knížk~ byla dána
zajištění svých naroku. By 0- I, vsa z.
dl~ § 1369 obč. zak. povmen
dovolatelem jako. ji~tota{- b~1 .za1?~~~k ~~vo1ateli vydati jen v pří~adě,
knížku tu, resp. JeJt. rea ISa Ul vy e. tava byla dána, plně usp,okojena;
byla-li jeho pohledavka, pro mz zas b tvrdil a prokázal, že za10vany
Y '1
BY
10 tedy.povinností dovolatelovou,
' k vu' bec nepokusl .
byl uspokOjen;
o to se vsa
čís.
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,
'd' .. línou (§ 216 poslední odstaNepřisluší-li úrokům steine IJ?fa I s ~;~ vymállánim těchto úroků.
vec, ex. ř .), nepřísluší ani útratam vzn ym
(Rozh. ze dne 3. března 1934, R II 339/33.) .
'"
. ".
d"
xekuční prodanou nemovItost nepnRozvrhuje nejVY,ssl po am za e áha'ícímu
věřiteli v pořadí jistiny
j
kázal s o u dp rve s t o I1 c e vJ'm 13 září 1929 ani útraty exekuce
útraty stanovené rozsu~kem z; n:;ade~é usnesení potvrdil.
E 8 7,3/30. R.. e, ~ usros: ~~vUyhoVě1 dovolacímu rekursu.
N ejvyssl

d

P r a c o v n í s o II d, zamítnuv námitku Věcné a místní nepřísluš
nosti, uznal podle žaloby. O d vol a c í s o u d vyhověl námitce nepříslušnosti, zrušil napadený rozsudek í s předchozím řízením a odmítl
žalobu; co se týče útrat, uložil žalobci, by zaplatil žalované útraty odvolacího řízení, útraty řízení před prvým soudem nepřisoudil.
Ne j v y Š š í s o tl d odmítl dovolací rekurs žalovaného.
Důvody:

Napadeno jest jen v otázce útrat usnesení odvolacího soudu jako
soudu druhé stolice vydané ve sporu pracovním podle § 33 odst. (Z)
zák. 131/31 sb. z. a n. o námitce místní a věcné nepříslušnosti pracovního soudu, ve kterémžto případě odvolací soud rozhoduje v podstatě jako soud rekursní. Podle § 36 odst. (2) zák. čís. 131/31 sb. z.
a n. rozhoduje rekurs ní soud s konečnou platností, a to nejen O takových námitkách, nýbrž i o útratách sporu, jak zřejmo z odstavce prvého
§ 36 zákona o pracovních soudech, který sice připouští rekurs z výroku
rozsudku pracovního soudu o útratách, avšak pro rozhodnutí rek u r sn í h o soudu o útratách rekursu nečiní v odstavci druhém § 36 zák.
čís. 131/31 sb. z. a rl. co do přípustnosti dovolacího rekursu výjimku.
Stěžovatelé, tvrdíce, že ustanovení § 36 zákona o pracovních soudech
, má jen ustanovení o podpůrném použití předpisu civilního řádu soudního o rekurs ním řízení, přezírají prvou větu druhého odstavce § 36 tohoto zákona, že rekursní soud rozhoduje s konečnou platností.
čís.

Exekučni

výsady, stanovené v § 36 zákona ze dne 20. února 1920,
142 sb. z. a n., nelze použiti lna přijem z trafiky, udělené válečnému
poškozenci podle § 4 zák.
čís.

Důvody:

.
'"
' "I"
'adí jež má jistina, jen úroV projednávanem p.npade pr~~~~1 .forZ4 'listopadu 1932, ne však
kům za dobu' od 24. l~stopadu .'
o 1 Července 1929, n a něž s ~
úrokům za dobu od 1. cervenc~ 1~7z ~o d ~ e 13. zář í 1929 a říz~m
p r á v ě v z tah u JC r o z s u e
" I " ani útratám stanovenym
exekuční E 873/30.I?ůsled~em t~~o ne~:~t~~~ E 873/30 pořadí jistiny,
timto rozsudkem a da1e vyp ynuvslm z r to adu 1929 poněvadž jsOU
byť i útra!y ex~kuč?í vznikly
~kylS n~ožívající 'stejného pořadí
jen přísltlsenstvl,? urhokr\ Pč~ \749 11.701 sb. n. s.).
,
s jistinou (srovnej roz o nU lIS.

hf

čís.

13347.

.
4 - ence 1931 čis. 131 sb. z. a n.).
'Pracovní soudy (~konľe 'T~ o' = u ve spo;ech pracovnicb, jimž
bYl:r:!h~~~nio °n~~cea ~epřiSlušnosti pracovniho soudu,neni přípustný dovolaci rekurs ani v otázce útrat.
,
'
(Rozh. ze dne 3. března 1934, R II 29/34.)

13348.

(Rozh. ze dne 3.

března

1934, R II 42/34.)

Usnesením ze dne 26. září 1933 povolil soud prvé stolice k vydobytí
pohledávky exekuci zabavením pro vise, příslušející dlužnici
jako trafikantce. Usnesením ze dne J 4. listopadu 1933 zrušil s o u d
p r v é s t o líc e z úřadu podle § 39 čís. 2' ex. ř. povolenou exekuci, maje
za to, že exekuce na tabáční pravisi jest omezena jen na pohledávky
státu na nároky na zákonnou výživu, jelikož je zjištěno. že trafika byla
povinné straně - vdově po válečném poškozen ci - propůjčena náhradou za vdovský důchod. Rek u r sní s o u d zrušil usnesení prvého
soudu ze dne 14. listopadu 1933. D ů vod y: Zrušení exekuce stalo se
neprávem. Podle § 1 iákona ze dne 20. února J 920 čís. J 42 sb. z. a n.
mají válečni poškozenci nárok na požitky ze státní pokladny podle
ustanovení tohoto zákona. Těmito požitky jsou podle § 6 cít. zák.
a) důchod invalidní, b) důchod vdovský, c) důchod sirotčí a dl důchod
předkův. Podle § 36 cit. zák. nomoubýti důchody přiznané podle tohoto zákona zabaveny jen a) pro zálohy a zápůjčky tam uvedené a b)
až do polovice pro nároky na zákonnou výživu. Z těchto ustanovení
plyne jasně, že se omezení vedení exekuce vztahuje jen na důchody

peněžité

18'
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z pokladny státní, na které má nárok válečný poškozenec. Válečný poškozenec může míti mimo důchod z pokladny státní příjem z podniku,
který mu byl udělen podle zákona ze dne 20. února 1920 čís. 142 v doslovu zákona ze dne 25. ledna 1922 čís. 39 sb. z. a n. § 4 tohoto zákona
ustanovuje, že válečný poškozenec, jemuž byla udělena trafika, má nárok
na důchod jen tenkráte a potud, když a pokud příjem z tohoto podniku
nepřevyšuje 100,% požitků, jež by mu jinak podle tohoto zákona pří
slušely. V takovém případě vztahuje se omezení vedení exekuce jen
na tyto požitky, nikoliv však na příjem z trafiky, ježto nejde o příjem
z pokladny státní, nýbrž o příjem z činnosti hospodářsky samostatné.
Příjem z výdělečné činnosti vedení trafiky, t. j. tabáční provise, nepodléhá ani omezení § 1 zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 314 sb. z. a n.
a jest exekuce na tabáčni provisí bez omezení přípustná, i. když trafika
byla povinné straně propůJčena náhradou za vdovský důchod ve
smyslu shora citovaných zákonů.
Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:
Předeslati jest, že rekurs ní soud usnesení prvni stolice formálně
sice >>zrušil«, ve skutečnosti však z měn i 1 je tak, že se návrhu povinné na zrušeni exekuce podle § 39 čis. 2 ex. ř. nevyhovuje. O při
pustnosti dovolacího rekursu nemůže tedy býti pochybnosti. Jde o exekuci na prodej ni provisi trafikantovu. Nejvyšši soud dovodil ve svých
rozhodnutích, že - hledíc k dvorskému dekretu ze dne 13. řijna 1844
čís. 84 sb. z. s. na takovou provisi lze povoliti exekuci k uspokojeni
soukromoprávnich pohledávek s výhradou, že soud exekuci povolující
zpraví o soudním zákroku příslušný úřad, by tento mohl učiniti při
slušná opatření k zabezpečení eráru. V souzeném případě je však povinná vdovou po válečném poškozenci ve smyslu zákona ze dne
8. dubna 19'19 čís. 199 sb. z. a n. (§ 1 a), c) a jest se proto obírati
otázkou, zda bylo při povolení exekuce přihlédnouti též k § 36 zákona
ze dne, 20. února 1920 čís. 142 sb. z. a n. a k předpisům zákona ze dne
25. ledna 1922 čís. 39 sb. z. a n. Při tom jest míti na paměti, že důchod
vdovský se nevyplácí v souzeném případě povinné, ježto - jak bylo
zjištěno nižšími soudy byla jí udělena trafika a příjem z tohoto podniku převyšuje o 100% požitky, které by povinné jinak podle zákona
o požitcích válečných poškozenců příslušely (§ 4 zák. čís. 39/1922).
Podle ustanovení § 36 zák. čis. 142/1920 sb. z. a n., jež zákonem
čís. 39/1922 nebylo změněno, mohou důchody přisouzené podle tohoto
zákona válečnému poškozenci býti zabaveny jen pro zálohy a zápůjčky
poskytnuté na ně důchodci právnickými osobami v zákoně blíže uvedenými, aneb až do polovice pro nároky na zákonnou výživu. Těchto
předpokladů v souzeném případě není. »Důchody« jest tu rozuměti jen
požitky z pokladny státní podle ustanovení zákona čís. 142/1920 sb.
z. a n. v doslovu zákona čís. 39/1922. To vyplývá jasně z četných
ustanovení zákona (§§ 1, 6, 30 a j.). V § 4 zák. jest stanoveno, že
válečný poškozenec, jemuž byly uděleny licence ku provozování biografu, místo třídní loterie; trafika nebo podnik, jenž ministerstvem sociální péče bude prohlášen za rovnocenný, má nárok na důchod pouze
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tenkráte a potud když a pokud ,..
,
o 100% 'požitky; jež by mu jintt]~~dfe t~~~~t POd?~kŮ ne~~evY,šuie
I z toho )e patrno že přijm z takov'h
. o za ona pnslusely.
»důchodům« ve vl~stním smtslu slovae tO pOdn!~~onelze klásti naroveň
válečným poškozencům vy lácen' m To']' pOZI, um. z pokladny státni
zákonů čís. 79/1924 a Čis.P93/1;29' že mu?asyedču]e I §,2 v d~~lovu
valečnému poškozenci J'ehož ročnl' 'r'" tohz .na;o,k na, pozltky pnsluší
. I"
. h
,..'
p I]em nem vetsl nez 5000 Kč
'
Je- I sice Je o prIJem vyšší avšak men"
T
'
.
, a ze,
chodu, jenž by válečnému ' oškozenc' .~I nez~. so~cet ;'5.000 Kč a dů
důchod v částce, doplňUjícíPtento so~č~~nť<1~1S~uselc Jest mu přiznati
v takovém připadě jen podmíněn' n' k' a e ny po~ko~enec má tedy
příjmy !;.ieho vlastní činnosti h~PO~~řs~l teOpsřkytn~h. ducč~OdU tím,. že
I pro pn]my z podniků v § 4 zák
' . ev~s?]1 Uf ItOU hramc!.
nosti hospodářsky samostatné Pla·tíu~:~;;y~h,. ~tere JSou příj~l' ! čin
roku na duchod podle § 2 zákona a .
e ~a r~m::e, ~.y:luču]lC! z nán
ných podniků nedosahuje této hranir ~ ~:ípade, ze ~rIJem z uvedepodle něho! má válečn}' poškozenec e~á~ot I n~st~?o~e~1 .§ 4 Odst; (1),
po!,:,d, k~yz a pokud přijem z uvedeny'ch podnik' uc o, Je? tenkrate a
pozltky, Jež by mu jinak
dl'k
"
u neprevysu]e o 100%
čís. 363/1922' sb. z. a n. k~ §e ~a ~nt~tlSluše!y Jv~z i ~,ládní nařízení
podniků _ a to z trafik
'., . o. vyplyva, ze pn]my z těchto
důchod (ekvívalent ) a ~e~e~tmaJI r.az ~ahra?ního nár,oku za invalidní
trafika místo duchc!cJu kter§ by m~ny' n:zor'dlze ~e poskozenci uděluje
Ječných poškozencll příslušel ne~ ~In;
.e zako~a o p,ožitcích válze proto ani exekuční výsady stanoven?P nem ta~ove!:o duchodu. Nez. a n. použíti na příjem z trafiky váleče,:, § 36 !kak . CIS. 142/1920 sb.
"
nemu pos ozencl podle § 4 cit.
zák. udělené. Jde tu _ 'ak'"
hospodářsky samostatJé (~I:oe.o~icdeno.~ °č~vJáštní příjem z činnosti
k. § 4) a va'1"
,
ecny poskozenec
uchází-li. senar.
o t IS.
fk 363/1922
. . . sb
. . .z, a n.
I toho že příjem t fk
'.
.
ra I u, musI SI byh vedom
výhody § 36 zákzČí~.a ;4~ ~~~ot~~ovym »důc,~odem«,. který by požíval
/
. z. a n. pn vedeni exekuce.

fO,

čís. 13349,

nét!~ýle~d~~ekul~n~ základě ~o~su~k~ ciwzemského soudu přfsluš
soudu byla Při~jena J·t~r~:v~d~x!~~~t.ln~: P~orogaci cizozemského
d
. C. I za os , nevznesl-li povinný
v řízeni před cizozemským
nebyla k žalobě připojena
t~am~!ku !.Ití<;PH:'luš!1o~ti, ježto listina
byla.
, p n p o u s , ze lIstma tu skutečně

s::"n::r

(Rozh. ze dne 3. března 1934, Rv II 876/32.)
Žalobou o niž tu jde do 'h I
'
by exekuce; povolená na' Zá~:d: r~~s~1ť:í~,~~ yhymáhaJd'íCím v~řiteli,
byla prohlášena z
"t
r ll! o sou U v Lipsku

~r~Sl~!ntžk :~~t~r:~J~~I!~~, jI~{o t~~~ě~d!e oÚ~~1~~:~~~i vm~:~s~~tt~~li
p r v é s t o I i c e zamítl

ž~lobouz P~Yů ~eo nde~t:alJ~st :j~t~~os, nž~ ~ ~~e~

-
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kučni

žádosti byl připojen objednaci list ze dne 27. srpna 1929, v nemz
byla smluvena přislušnost soudu v Lipsku. Ve smyslu § 80 ex. ř. jest
třeba k povolení exekuce, o niž jde, by listina ve smyslu § 104 j. n. byla
připojena k exekuční žádosti. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek
potvrdi\. D ů vod y: Odvolatelka soudí, že nestačí k povolení exekuce
na základě cizozemského titulu, byla-li listina o prorogaci, kterou prý
byla opodstatněna příslušnost úředního soudu v Lipsku, připojena až
k exekuční žádosti a nebyla přípojena již k žalobě. Poněvadž tato okolnost zjištěna nebyla, shledává odvolatelka řízeni kusým. Než odvolání
není důvodné. Neboť § 80 čís. 1 ex. ř. ustanovuje, že návrhu na exekuci navrženou na základě cizozemského titulu, jest vyhověti, mohla-li
právní věc podle ustanovení o příslušnosti v tuzemsku platných býti
zahájena ve státě. cizím. Že sporná věc mohla býti zahájena u úředního
soudu v Lipsku, jakožto u soudu prorogovaného, dokázala žalovaná
tím, že k exekučnímu titulu připojila listinu, kterou příslušnost úřed
ního soudu v Lipsku byla smluvena, což podle § 80 čís. 1 ex. ř. stačí,
a nezáleží na tom, zda po rozumu § 104 j. n. tato prorogační listina
úřednímu soudu v Lipsku byla vskutku předložena, čili nic, neboť nezáleží na tom, zda v obou právních řádech, československém a něme
ckém, jsou obsahově úplně stejná ustanovení o prorogaci, nýbrž stačí,
že v obou jsou ustanovení, že prorogací lze získati příslušnost soudu
jinak nepříslušného. Stačí tedy, že důvod prorogace oba právní řády
uznávají, čímž podmínce § 80 čís. 1 ex. ř. bylo učíněno zadost, a netřeba zkoumati, zda snad úřední soud v Lipsku, hledíc k požadavku
§ 104 j. n., že listina o prorogaci musí býti k žalobě přiložena, přísluš
ným nebyl, kdyby svou příslušnost zkoumal a shledal, že prorogace
písemnou Jistinou k žalobě připojenou dolíčena nebyla. Vzhledem k tomu není kusostí řízení, že se procesní soud nezabýval otázkou, zda listina o prorogaci byla k žalobě připojena, čili nic, a neodůvodněnému
odvolání nebylo vyhověti.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Na základě cizozemského (říšskoněmeckého) exekučního titulu může
býti exekuce povolena, vyplývá-li z exekučního návrhu a z příloh
k němu připojených, že věc mohla býti zahájena v cizím státě podle
ustanovení platných v tuzemsku o příslušnosti (čis. 11.9'08 sb. n. s.).
K odůvodnění příslušnosti nalézacího soudu připojila k exekučnímu návrhu vymáhající věřitelka objednací list ze dne 27. srpna 1929, podle
něhož se povinná strana podrobila příslušnému
soudu vymáhající
strany v Lipsku. V odporu proti povoleni exekuce uvedla sice povinná
strana, že žaloba opírala příslušnost soudu o to, že příslušnost ta byla
smluvena, odporovala však povoleni exekuce z toho důvodu, že podle
zákonů tuzemských musí taková dohoda býti prokázána listinou již
v žalobě, což se nestalo. Pravost listiny nepopřela a nečinila ani námitky v tom směru, že listina nehověla požadavku § 104 j. n. V dalším
řízení,. ]"menovitě v odvolání uplatňovala, že nestačí k povoleni exekuce,
byla-li listina o prorogaci připojena teprve k exekuční žádosti. Jaké dů
sledky má skutečnost, že listina o prorogaci nebyla hned k žalobě při-

pojena, vyloženo bylo již v rozh. čis. 3456 4828 a 7428 sb n s Podl

tě~hto rozhodnutí n,ebyla by ~e dovolatelka mohla s úspě~he'm . bránit~

am prol! roz~od~ul! tuzemskeho soudu o příslušnosti prostým poukaze~ k tomu, ze hstma nebyla k žalobě připojena, když námitku ne ří
slusnostl nevznesla a když nadto připouští z'e tu ll'stina tak ' k t L
b i t k'
'i
t·
",'
ova s u eene
y a, . a :e :~ J v o azCe pnslusnosti s hlediska § 104 J' n ne t I
matenelne knvda.
. .
saa
,t.í'(;
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, D!užiJík, upl~tňují~í, že bylo přikázáno něco, co není kryto exekuč
mm htulem, nem z prava k rekursu vyloučen, í když odpor nepodal.
(Rozh. ze dne 8. března 1934, R I 99/34.)
"k'30z~rhuje nejvyšš~ podání za exekučně vydraženou nemovitost, nepnk~za s o,u d p rve s t o II c e pohledávku Úrazové pojišťovny děl
mc ,e v p~ednos,tní,? pořadí. Rek u r sní s o u d pohledávku tu
v prednostmm poradl přikázal.
. r;r e j v y š.~ í S? u d nevyhověl dovolacímu rekursu dlužníka a uvedl
v ·otazce, o mz tu Jde, v
.
d ů vod ec h:

rekJ:~~o!a~o~op~ť ~ko~mal v,prvdnlí !a?ě .otázku přípustnosti dovolacího
,nazoru, ze uznlk Jest v projednávaném případě
k d"
. . p? a~! dovolaclho re~ursu oprávněn. Dlužníku přísluší podle § 234
~x:, r:hPtavo, rekursu proh rozvrhovému usnesení jen v mez[ch mu příslu
sepcl o prava odporu totiž podle § 213
,.
poh~edávky ~.ejs?,U ~oloženy exekučním tít~f~~.. ~enprgj~l~~~v~~~~še~:
P~d\~Ylly pn~lasene po~ledávky Úrazové pojišťovny dělnické exe!uč
~~m 1 u em, pn !ozv!hovem !O~U sice doloženy výměry Úrazové pojišvny, ,ponevadz ~sa,k, dluzmk uplatňuje v dovolacím rekursu že
pOhle~~v~y byly 'pnkaz~nJ:" z";. celé příspěvkové období 1928/11 neprá~f~'r/~z vlast~e upl~tnuJe, ze bylo přikázáno, co není kryto exekuč1 u em, nem z prava k rekursu vyloučen, i když odpor nepodal.
čís.

13351.

~?:!.~j!~a r:I~~ln:čo~:I~b; ž~~~nv i~!n~~::: ~~ét~á~hdm0~Utu'-

o
"""Ie § 235 čtvrtý odstavec c '
ř' h' •
Pe e
pis prvého ~tavce § 235 'ř' r. s., a p IC aZt tu proto v úvahu před-

c. . s.
t
IP~Ojedn~ní P~vodní. žaloby příslušelo samosoudci, kdežto změ
puStno!tOz~ě~~~~l,';t otázkou obsazení soudu, nerozhodnou pro příZd

něně

(Rozh. ze dne 8. března 1934, R I 148/34.)
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žalobkyně tvrdila, že ji žalovaná pojišťovna odepřela odškodněn~
odvolavši se na §§ 18 a 20 pojišť. podmínek, a podala proto určovacl
žalobu, že žalovaná jest co do důvodu povinna dáti jí náh}a.du vškody
ohněm způsobené. Při ústním líčení dn~ 17. srpna 1933 v~memla zalo~u
na žalobu o zaplacení 24.872 Kč a oplfala tuto novou zadost o to, ze
žalobkyně dala určiti výši odškodnění, které jí podle pojišťovací smlouvy
ze dne 1,0. dubna 1929 a podle všeobecných pojišťovacích podmínek
náleží, stavitelem Josefem !,-em, a že takto ;,ypočítaný, nárok vn~ ~d
škodnění činí 24,872 Kč. Zalovaná se ohradila proh teto zmene zaloby. S o udp r v é s tol i c e změnu žaloby nepřipustil. D ů vod y:
Soud má za to, že změna žaloby jest změnou žalobnJho zákl~du, poněvadž původní konečný závěr ze skutečností v žalobe uvedeny ch v;,dl
k dovolání se rozhodčího soudu o výši škody, a soud je toho přesved
čení, že ze změny žaloby bylo lze očekávati značné stížení a průtah
jednání. Neboť podle ~ůvod;'í vžaloby m~ soud podle vd~v?dy rozhod:
nouti o povinnosti k nahrade skody, kdezto podle zmenene zaloby ma
soud mimo to určiti výši škody, což by vyžadovalo obsáhlé provedení
důkazů. Rek u r sní s o u d změnu žaloby připustil. 'D ů vod y:
V obou případech i v původní i v~ změněné, pro,sbě žal~bní jest základem pojišťovací smlouva a z m plynoucl prava a zavazky obou
stran, tato jest práv?ím, důvC!dem a n;jde poroto ~ změ;,u ž~loby,v an sve
žádá bez změny pravmho duvodu mlsto puvodmho predmetu predI?v~t
jiný (§ 235 odstavec čtvrtý c. ř. s.). Výrok rozhodčlho soudu o V~SI;
o kterém mluví žalobkyně v žalobě, není žalobním důvodem, a stava
se změnou žalobního' žádání bezpředmětným, ana se žalovaná strana
sama rozhodčího řízení nedovolávala, nýbrž odpírá plnění z důvodu jiného, t. j. z důvodu §§ 18 a 210 pojišťovacích podmínek. Také. zásada
procesní hospodárn~sti vyža~uje, by.o téže věci, ~ebylov dvvakrate }o.zhodováno. žalobkyne mohla zalovah Ihned o pInem, kdyz vsak zmemla
určovací žalobu na žalobu o plnění dříve než řízení bylo skončeno, bylo
změnu tuto připustiti.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Změna žaloby určovací v žalobu o pln.ění .be~e změ?y práv?~ho d.'lvodu jest sice r o z š í ř e ním ža~oby.a m~ohv jen zmenou, v zadan~n;
předmětu podle § 235 odstavec ctvrty c. r. ~., Jak rekursm sou;1 m.l.n~
(Kleín Vorlesungen str. 196, 1917), ana se zmenou tou r:ev:d~l~ zalu]1c~
strana původního nároku na zjištění právníh,?poměr,:" Jenz, resen 1;1US!
býti v obou případech, jen že ve sporu o pInem mkoh ve vyroku, nybrz
v důvodech. Že se rozšíření žaloby, ač není v pravém slova smyslu
zrněnou žaloby, přes to pokládá za změnu žaloby, vyslovuje jasně odv.
o
.
stavec § 235 c. ř. s.
Než dovolacímu rekursu nelze přes to vyhoveh. Neduvodnou Jest
předně výtka, že rozšířením žaloby na žalobu o plnění ,byla prý změ v
něna příslušnost soudní, což by bránilo podle § 235 prvy odstavec c. r.
s. i rozšíření žaloby. Neboť příslušným vzůst~vá .~ovolar:ý sb~rový
soud první stolice v obou případech, an predmet z]1sťovaclho naroku
oceněn byl na 20.Q{)() Kč a žalobou o plnění se žádá 24.872 Kč 70 h

~§§ 49 pr~ý o?stavec a 50 prvý odst~vec j. n.). Zda projednání původní
zaloby p~lslusel? samosoudcI,. kdezto změněné žaloby senátu, jest
otazko,u obs~~em soudu (§v 7 ': J. n.) a jest řečená výtka bezpodstatná
pro otazku pnpustnostl zmeny zaloby, nehledíc ani k tomu že by nebyla
~zh!ed:m k § 7. a) odstavec druhý j. n. vůbec důvodná.' Avšak rozšíremm zal.?by nejde am o značné stížení ani o pn1tah (§ 235 třetí odstav~vc vC'.'-. s.). Neboť ,nelz; se zabývati věcně výtkou, že původní žaloba
o z]lstem .~est k zamltnuh pr? ne~ost~tek právního zájmu na zjištění
(§ .228 c. r s.), ano by se hm predblhalo rozhodnutí ve věci samé.
A jIn~k ,nel,;e .vzhl~~em k počátečnímu údobí řízení, v němž bylo konáno
jedl?e ustnl )e?nam obmezené jen na změnu žaloby a na rozhodnutí
o m, ~ez?alI, z~v by, dokazovánín; výše zažalovaného nároku došlo
k ~~ac~nemu ~t~zem ,anebo k prutahu, neboť žalobkyně vede o výši
tyte~ vduka~y, jez nabl;1la hned v zjišťovací žalobě, mimo důkaz znalci,
kteryzto dukaz vedla zalovaná strana v žalobní odpovědi byť o jiných
okolnostech, a nabídla i důkaz místním ohledáním. Zbývá jen nově nabi~nut~ . dll kaz sv~dkyní. Marií K-ovou, jejíž výslech nemůže zřejmě
zpus~b:Í! ,vů?ec pr~ta,h am ztížení, ano ji lze vyslechnouti současně při
provadem dukazu ]lny ch.
čís.
Odpůrčí
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nárok.

?dpů!~1 žal~~?U větite!~ lze vytvořiti příznivější situaci pro něho
a pnvodlti, nadejl na zvysení mOŽllosti uspokojení ien jde-Ii jen
o ~ s, o b I! I dluh, pro nějž vůbec nelze neb jen obtlžně Íze' nabýti exekt1C~l1ho !ttulu proti tomu, kdo nabyl jmění odporovatelným jednáním
dluzníka
Jde-Ii o hy I;I o t e kár n í pohledávku odporujícího věřitele jenž pře
v?d:,mv zav~zen~ n:mo!'!tos~i neutrpěl újmy, není věřitel oprá~ěn k odpurc! zalobe, nybrz muze SI vymoci hypotekární žalobou exekuční titul
proh nabyvateli zavazené nemovitosti,
(Rozh. ze dne 8. března 1934, Rv I 1656/32.)
Na .čtvrtině velkostatku J. vázlo pro žalobkyni zástavní právo pro
pohledavkt~ ?OO.OOO .!<č. Trhovou smlouvou ze dne 15. června 1926
prodal dluznlk Franhsek M. onu čtvrtinu velkostatku Marii M-ové své
matce. US!1esením, ze dne 21. června 1927 byla žalobkyni pov~lena
k vydobyh pohledavky 500.,000 Kč exekuce vnucenou dražbou čtvrtiny
velko~tatku. Žalobou, o niž tu jde, domáhala se žalobkyně na Marii

~-ove, ?y sm!.ouva tr~ová ze dne 15. června 1926, kterou František M.
zal ovane Mam ,M-ov: posto,:,pil svo~ čtvrtinu velkostatku J. a podle
které by!o vlo~eno zalovane vlastmcké právo, i s tímto vkladem
~Iast?l::keho ,prava proti hypotekární pohledávce žalobkyně na této
ctvrtme ve VySl 500.000 Kč s přís!. zástavním právem zajištěné pro níž
byl~ podle likvidačního protokolu ze dne 29. dubna 1926, u~nesením
~ra]s.kého soudu ze dne 21. června 1927 povolena vnucená dražba
ctvrÍ!~y velkostatk~!. jakož i p~otitéto povolené vnucené dražbě byla
prohlasena za bezuc111nou; by zalovaná Marie M-ová byla uznána po-
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vinnou trpěti výkon pro tuto hypotekární pohledávku žalobkyně ve výši
500.000 Kč s přísl. povolené usnesením ze.~e 21. č:,rv~~ 192.1 vnu:
cené dražby jedné čtvrtiny velkostatku J., J[ ,kmhovne pnp~a?e, Jakoz
i knihovní poznámku zahájení dražebního řízení. O b a n [ z s [ s o u d y
uznaly podle žaloby.
N e j v y Š š í s o u d žalobu zamítl.
D u vod y:
Předpokladem pro oprávnění věřitele k odporování právnímu jednání jest podle § 8 odp. ř. čís. 337/14 ř ..z. ~eJen vy~onatelr:ost po~l~
dávky a nemožnost, dojíti plného uspokoJ.em exe~u;[ na Jmem dl~.~zn[
kovo, nýbrž i, by věřitel byl odporova~elny? Jednamm _p.odle §_ 2 C[S. 3
odp. ř. ve svých právech zkrácen; zkracem Jest r.ozu~ey tak, ze o~P~
rování jest zpusobilé přiv~d.iti buď IIp!?é nebo, čast,:cne ,:syokoJem ~e
řilele, nebo je aspoň ulehč[h, n~b usp.[s[h. ~~ač[, kdyz bezucrnnost prav:
ního jednání zvýší možnost sahnouh k. C[l! v~dem ex,:kuce na _takove
majetkové části, které ?dporovatelný'~ Jed~~.mm z _~ale!k,!. dluzmkov~
již vyšly, a když přívod[ pro odporu]lc[ho ventele I:nz?[v~JS[ situaci nez
byla před odporováním. Vyl~~če~ byl_by tedY,,?dpurč[ narok J.en tehdy,
kdyby nebylo naděje na zvysem moznosh ventelova uspokOJenI. _Tak
vysloveno v rozhodnutích čís. 5185, 828? a_}O.691 sb. n. s.,. na ~;'z s,:
poukazuje. Tohoto předpokladu zkrácem__v~n!~lk~ ;r__ ~Ol~zene:n pnp~de
není, ano odporováním věřitele lze vy.tvonh pnzmv.eJs[ SItuacI pro ?eho
a přivoditi naději na zvý~~!,í ,?ožnosh k uspokoJ;_m)en tehd-i" kdyz J~e
jen o osob ni dluh, pro neJz vubec nelze neb obh~n; lze n~byh ex;k~c~
niho titulu proti tomu, kdo ,odp~~ova!elný~ jednamm dluzmkov,a J,mem
nabyl. Toho však v souzenem pnpade nem, ano Jde o hypotekarn[_ pohledávku odporující věřitelky, která převodem \4 ;relk?statku na zalovanou podle vlastního přednesu žalobky~ě neutfj~el~ ,!Jmy _am na pořadí ani na jistotě ani na naději na steJne uspokoJem Jak pre,ct, odp~ro:
váním tak i po něm. Odporovatelným jednáním ~en,a~tala tu z~dna ]lna
změna, leč ta, že žalobkyně by musila hypotek~rn! 3'alobou SI vymocI
exekuční titul proti žalované, Touto hypotekarnl zalob?u by. nebylo
však stíženo vymáhání hypotekární pohledávky žalobkyne ,o mC VIC:',
než odpurčí žalobou pro!i ní podanou, anO '?e~í J'řed~okla_du pro to, ,ze
by pravoplatné ukončem sporu o hypotekarm zalobe vyzadov~lo vI,:e
času, než pravoplatné ukončení odpu~Š!ho sporu. N~opak lze m.I:! spl~e
za to, že onen spor by vedl k rychleJsI~U _~končem a. k rychle]sl, moz~
nosti vésti exekuci na zavazeno u ideelm cast nemovltostr, ~n puvodm
hypotekární dlužník nep?přel. ani vý~i ani dospělost hypotekarm pohledávky a lze v tom spatrovatr bezpecnou oporu pro predpoklad, z~ ~o
kazování dospělosti a výše hypoteká;ní pohledávky ve_sporu pr?tr zalované by nevyžadovalo ani mnoho namahy am mnoho casU. Nem plato
žalobkyně oprávněna k podání odpurčí žaloby.
čís.

s o II d P rv é s tol i ce povolil odklad exekuce proti advokátu.
Rek u r sní s o u d zamítl návrh na povolení odkladu exekuce. D u •
vod y: Odklad exekuce lze povoliti jen, bylo-li by pokračování v exekuci spojeno pro toho, kdo odklad navrhuje, s nenahraditelnou neb
těžce nahraditelnou újmou majetkovou (§ 44 prvý odstavec ex. L). Zalobce tvrdil, že by mu bylo ztíženo budoucí vyúčtování s jeho společ
níkem Dr. A-em (»likvídování případných budoucích pohledávek«) a
že by provedená exekuce těžce ho kompromitovala u jeho mandantů.
Toto nebezpečí nelze po doručení usnesení exekuci a přikázání povolujících odstraniti odložením exekuce. Z toho však, že ztíženo bude vyúčtování s Dr. A-em, vubec nehrozí rekurentu přímá majetková újma.
Ze by však žalovaní nebyli s to neb ochotni vrátiti vybrané čÁstky,
kdyby podle výsledku sporu k tomu byli zavázáni, ani žalobce netvrdí
ačkoliv by to vlastně byla jediná hmotná škoda, která by mu z nepovo~
lení odkladu mohla hroziti.
Ne j vy

Š

ší soud

nevyhověl

Duvody:
.Stěžovatel se snaží vyvrátiti jen názor napadeného usnesení o otázce, zda bez povolení odkladu mohlo by provedení exekuce ho těžce
kompro~i:oyati u je.ho manda,r:tů a tír:: mu zpusobiti ztrátu jeho klientu
(poddluzmku) a majetkovou ujmu, avsak marně. Jest souhlasiti s oduvodněním napadeného usnesení, že toto nebezpečí nelze již po doručení
usnesení, třeba jen exekuci povolujících, odstraniti odkladem. Je pouhou ničím .nedoloženou domněnkou stěžovatelovou, že by klienti navrhovatelOVI, kdyby je dusledkem přikázání pohledávek žalovali vymáhající věřitelé o zaplacení zabavených pohledávek, nepředali mu další
zastupování, po případě odňali odevzdaná již zastupování a nelze k ní
přihlížeti, nehledíc ani k tomu, že by příslušné žaloby nebyly podle
§ 308 ex: ř"podány od vymáhajících věřitelů jménem jeho, nýbrž jménem povmneho. Jakým zpusobem a v jakém úmyslu věřitelé postupují
vymáhajíce své pohledávky proti povinnému, je pro otázku povolení od~
klad~ ~.e prosp~ch t~etí osob~ (§ 37 ex. ř.) vedlejším. Totéž platí o tom,
zda JeJ [ch vymahana pohledavka jest jinak dostatečně zajištěna. Před
pokladem pro povolení odkladu je podle § 44 prvý odstavec ex. ř. nebezpečí nenahra_ditelné nebo těžce napravitelné újmy majetkové pro na~rhovatele, kde~to nebezpečí pro uspokojení vymáhajícího věřitele je
J~n p~dle _druheho odstavce předpokladem pro uložení jistoty. K moral~[ sko~e navrhovatelově zákon vubec nepřihlíží, nýbrž jen ke škodě
maJetkove.

čis.
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Při povoleni odkladu exekuce nelZe přihUžeti k morálni škodě navrhovatelově, nýbrž jen ke škodě majetkové.
(Rozh, ze dne 8, března 1934, R II 83/34.)

dovolacímu rekursu.

Pokud

závěr
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nižšich soudu o tom, co bylo úmyslem stran odporuje

ro~umovému postupu myšlenkovému a jeho odvozeni ze ZjištěnýCh skutecností se

příč! pravidlům

duslednosti, jde o mylný

závěr

právní, jejž
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lze napadati jen dovolacim dťivodem podle § 503 čis. 4 c. ř. s. pro nedťislednost.

Zajišťovací převod věci do vlastnictví jest platným titulem ,!r nabyti
tohoto vlastnictví účelového, nikoliv vlastnictvi podle § 362 obc. zák.

dříve o své vlastnictvi, a při tom setrvává i v dovoláni tvrdě že se měl

podle úmluvy státi po zaplaceni kupní ceny závodům š. výhra'dným trvalým vlastníkem auta a že pro převlastněni k zajištění není prý skutkového podkladu.
čis.

(Rozh. ze dne 8. března 1934, Rv II &41/32.)

13355.

~řed'pi~ ~ 1409 obč. zák. má na myslí dluhy související vůbec s pře

žalobě, již domáhal se žalobce na žalovaném, by bylo uznáno právem že auto v žalobě blíže popsané, jest vlastnictvím žalobcovým, a
by 'žalovaný' byl uznán povinným vydati auto žalobci, pro c es n í
s o udp r v é s t o I i c e vyhověl. O d vol a c í s o u d žalobu zamít1.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

D ů vod y:
Odvolací soud nezměnil nic na skutkovém zjištění prvého soudu,
že strany spolu umluvily, že po zaplaceni kuy~í ceny ;oávodům.š .• bude
žalobce jedíným majitelem auta do doby, az zalovany uspokojl zalobcovy nároky plynoucí z toho, že žalobce zapla!il :á~odům .š. zá~dav:k
18.000 Kč a za zbytek kupní ceny převzal smenecne rukoJemstvl ~ ze
auto bylo přenecháno žalovanému, by z výtěžku provozu automobilem
mohl zbytek kupní ceny zaplatiti. Došly-li nížši soudy na základě t~chto
skutkových ?kolnos!í s~odně k úsud~.~,.ž~ ~Tyslem st~an bylo, pre~e
chati žalobcI vlastmctvl k autu k za]lstem JIZ tu Jsouclch a budouclch
jeho pohledávek za žalovaným, učinily ~kutkO.':ý závěr potud, že ze zj!štěných skutečností usuzovaly na skutecnost ]lnou. Pokud by tento zavěr odporoval rozumovému myšlenkovému postupu a jeho odvození ze
zjištěných skutečností by se příčilo pr~vidlů~ ~ůsle~nosti, šlo by
o mylný závěr právní, tedy celkem o zaver smls,:,ny, JeJz by by! mohl
odvolací soud změniti i bez opakování důkazů, amž by se dopus!1} va~y
zmíněné v § 503 čís. 2 c. ř. s. a závěr jako takový nelze dovolaclm duvodem rozporu se spisy podle § 503 čís ..3 o c. ř. s. vůbec ~apadati, po:
něvadž se nedá srovnávati s obsahem SpISU a lze ho tudlz napadnou!1
jen dovolacím dllvodem § 503 čís. 4 c. ř. s. pro nedůslednost. Než dovolatel tak činí i s tohoto hlediska ne důvodně, neboť ze shora uvedených skutečností plyne zřejmě, že stranám nešlo o to, by žalobce n~by!
trvalého bezpodmínečného a nijak ani časově neobmezeného vlastmctvl
ve smyslu § 362 obč. zák., nýbrž že šlo o vlastnictví hosp?dářsky ~če:
lové které mělo samo sebou zaniknouti, jakmile účele, t. J. uspokoJem
náro'ků žalobcových, bu,de ~osaženo. Zajiš~ovací I?řev?d věci ~? vlastnictví jest ovšem platnym htulem k nabytt vl~stn.lctvl (r~lZh; CIS .. 2461
a 3692 sb. n. s.), avšak jen onoho účeloveho, mkoh vlastmctvl delmovaného § 362 obč. zák. jako »oprávnění lib~~?lně nakládati podstatou..a
užitky věci a každého jiného z toho vyloucllt«. To dovolatel sám pnpouští, ale nedomáhá se tohoto účelového . vlast~ictvi" nýb.rž vla~tni,:tyí
v § 362 obč. zák. definovaného, an vypushl z puvo~mho zal~~m~o z~
dání nárok na zjištění práva vylučovacího s. výs~ovn~m P!~hla~emu:, ze
nehodlal měniti právní důvod žaloby, ponevadz pry opHa narok Jako

vza~ Jmenun nebo podnikem, které tu byly v době převzeti jměni nebo

podniku, ?ez .ohle~u na ~, co bylo? ni,ch ujednáno mezi smluvniky.
Byla-ll zCIZena nemovttost jed lny m majetkem prodavatelovým
j~t J, ~eknihovní ~hl~ávku ~e za;;tupováni prodatele ve sporu nesou~
ytS:j~cun s nemovItost!, povazovab za dluh, jenž souvisí se zcizeným
jmentm.
(Rozh. ze dne 9. března 1934, Rv I 551/32.)
žalobce zas~upoval roku 1928 a 1929 Marii T-ovou, která tehdy
byla spoluvlastmcl do~u ~P: 2?7 v C;h., v jejim sporu s manželem Joseleu: T -em o pla~en~. vyzlv~~ho. za~ovaný, který jest synem Marie
T-ove, koup;l od ll! JeJI polOVICI domu cp. 2'67 v Ch. trhovou smlouvou
z~ dne 8. ~etna 1929 ,asi za 4~.OOO Kč a vyplatil ji kupní cenu po srážkacb menslch kll1hov~lchdluhu. Tato_ smlouva byla vtělena a žalovaný
nabyl, spoluvlastmct~1 tohoto domu. zalovaný nezaplatil žalobci nic na
Jeho učet proh ~af11 T -ové. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce
zaplacenI pohledavky ze zastupování Marie T -ové na Františku T -ovi
podle § 1409 obč . .zák~ a § 187, III, dílči novely, neboť jest vlastním
sy:~em ~ane T-ove.. p:e~zal od ní polovinu domu, která byla celým
JeJI~ majetkem, z "nehoz ~alobce ~ohl .zaplacení své pohledávky očeká
va~l, a okolnost, z,e. Man~ T -Ova Je zalobci dlužna, byla žalovanému
znama,.P?kud se tyce musIlo ní věděti, t. j. při náležité opatrnosti o ní
mohl vedeh, kdyby se byl, o to staral, jak k tomu podle § 1297 obč. zák.
byl povmen. Pro ce s n I s o udp r v é s t o I i ce žalobu zamítl. D ií _
v 0 d~: ~o.dle § 187 III. dilčí novely, převezme-li blízký příbuzný zcizit~l~v J;nell! nebo podnik, odpovidá bez újmy dalšího ručení zcizitelova
ventelum .za dluh~ ~áležejicí k~ jměni nebo podniku. Podle žaloby zů
stala M~ne T -o,:a zalo~cl dlu~na za z~stupování ve sporu o výživné
3.424 Kc 70 h a zalovany koupil od Mane T -ové polovici domu čp. 267
v Ch. trhovou smlouvou ze dne 8. května 1929. Dlužná částka nenáleží
k~ J~ění převzatému žalovaným, není se jměnim tím v žádné souvislosti,
nyb~z Jest dl~hem Marie T -ové samé, za který žalovaný neodpovídá.
Nem tu pod~mek § 187 III. dílčí novely, na nějž žalobce se odvolával.
O ?~ o) a c ~ s. o u d napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Odvolatel
UV~dl, ze Jmemm osoby rozumí se souhrn jejích práva závazků souhrn
a~h,:: a, pasiv, a. že, mluví-li zákon v § 1409 obč. zák. o dluzídh, které
n~leze]l ke zClZltelovu jmění, sluší tím rozuměti všechny jeho dluhy
yubec, tedy nejen d,luhy, ,mající ,věcný vztah ke zcizeným aktivům, nýbrž
I ;l\uhy ryze OSOblll. S hmto naZOrem nelze souhlasiti. I v § 1409 obč.
~a~., ,I v § 187 t~eti dílči novely. mluví se jen o dluzích, náležejících ke
jmelll nebo podmku. NeJSOU tim tudiž míněny všechny zcizitelovy dluhy,
0
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nýbrž jen ty dluhy, které k převzatému jmění nebo podniku mají určitý
vztah, neboť jinak by v zákoně bylo mluveno jen o dluzích a neměl by
významu dodatek »náležející ke jmění nebo podniku«. Vždyť dluhy by
se rozuměly i tyto dluhy, i dluhy nemající ke zcizenému podniku nebo
jmění žádný vztah, na příklad dluhy osobní. Rozlišuje-li § 1409 ohč.
zák. a § 187 lll. dílčí novely jmění a podnik, nelze z toho dovozovati, že
jměním určité osoby jest míněn souhrn práv a závazků, jak uvádí odvolatel. Jměnim lze v tomto případě rozuměti i jednotlivou věc nebo
sonhrn určítých věcí. Z těchto důvodů není správný názor odvolatelův,
že nabyvatel ručí za všechny zcizitelovy dluhy, i když tento zcizil třebas
jen jednotlivou věc, která tvoří hlavní kus jeho jmění. V souzeném sporu
jedná se na jedné slraně O prodanou polovinu domu žalovanému jeho
matkou, na druhé straně o pohledávku žalobcovu proti matce žalovaného vzniklou právním zastupováním jeho matky v jejím sporu proti
manželi o výživné. Mezi pohledávkou žalobcovou a jměním zcizeným
žalovanému není zajisté žádný vztah ani v širším slova smyslu, neboť
pohledávka ta nevznikla z duvodu vlastnictví nebo držení poloviny
domu matkou žalovaného. Jedná se o čistě osobní dluh matky žalovaného. Z těchto dftvodu žalovaný jako přejimatel poloviny domu své
matky za její osobní dluh neručí a prvý soud posoudil proto správně
věc po stránce právní. Námitka z tohoto duvodu vznesená není tudíž
oduvodněna. Správný je názor odpurce odvolatelova, že při správnosti
názoru odvolatelova odpadla by nutnost ustanovení odpůrčího řádu.
Neboť proč by bylo třeba dovolávati se ustanoveni odpurčího řádu,
který právo odpůrčí podmiňuje časovým omezením, když podle § 1409
obč. zák. bylo by možno dociliti stejného výsledku žalobou o plnění bez
časového omezení. Žalobce opírá svůj nárok o ustanovení § 1409 obč.
zák. a § 187 třetí dílčí novely a proto není potřeba se zabývati, zda
jsou splněny podmínky odpůrčího řádu.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc
prvému soudu s příkazem, by o ní znovu jednal a rozhodl.
D li vod y:
Nižší soudy odepřely oprávnění žalobnímu nároku, který žalobce
ustanovení § 1409 obč. zák. a § 187 III. dílčí novely z důvodu,
že prý mezi žalobcovou pohledávkou z právnlho zastupování matky žalovaného v jejím sporu s manželem o výživné a jměním jí zcizeným žalovanému není vztahu, ježto pohledávka nevznikla z důvodu vlastnictví
nebo držení zcizené poloviny domu. Zamítl tudíž i odvolací soud žalobu jen z důvodu, že nejde o dluh patřící ke zcizenému jmění, jak před
pokládá ustanovení § 1409 obč. zák. a § 187 lIl. dílčí novely, aniž se
jinak zabýval otázkou, zda jsou splněny ostatní předpoklady tohoto
ustanovení zákona. Odvolací soud neposoudil věc správně s hlediska
právního. Ustanovení § 1409 obč. zák. a § 187 lll. dílčí novely má na
mysli dluhy související vůbec s převzatým jměním nebo podnikem, které
ty byly v době přev,:etí jmění nebo podnik.u, b,:~ oh~e~u.!1a t~~.~o bylo
@ ních ujednáno mezI smluvniky. V souzenem pnpade reslly mzsl soudy
otázku tu potud nesprávně, že vychá;::ely jen ze stanoviska, že byla
zCÍzena matkou žalovaného, pravou dlužnicí žalobcovou, její polovice
opřelo

domu, a opomenuly přihlížeti též k tomu, co přednesl žalobce již v žalobě, že totiž tato polovice domu byla cel Ý m ma jet k e m matky žalovaného, z něhož mohl očekávati zaplacení své pohledávky, při čemž
poukazoval' k odůvodnění tohoto tvrzení i k tomu, že matka žalovaného
v řízení exekučním odpřisáhla, že nemá žádného majetku. Toto opomenutí mělo však v zápětí nesprávné řešení sporné otázky, ježto nelze pochybovati o tom, že je-li správným tvrzení žalobcovo, že zcizená polovice domu byla celým majetkem prodavatelčiným, jest i pohledávku žalobcovu pokládati za dluh, který po rOzumu zákona souvisí se zCÍzeným
jměním, s polovící domu, neboť tato tvořila za toho předpokladu jediný
základ pro osobní úvěr prodavatelčin. Leč otázkou, zda jest tvrzení žalobcovo po té stránce správným, se nižší soudy - jak vytýká také dovolání - nezabývaly, nepostupovaly ani podle § 182 c. ř. s., aby slyšely také žalovaného o tom a neprovedly také důkazy nabídnuté v tom
směru žalobcem. Řízení je tudíž v tom směru neúplným. Tím byla odňata i dovolacímu soudu možnost rozřešiti správně otázku, zda sporný
dluh souvisí se zcizeným jměním. Důsledkem toho bylo (§ 510 c. ř. s.)
zrušití rozsudky obou nižších soudů a bylo věc, ježto uvedená vada se
týkala i rozs~dku prvního soudu, vrátiti prvnímu soudu, aby o ní znovu
jednal a o ll! rozhodl. Tomuto soudu bude ovšem náležeti, pakli Se
ukáže uvedené tvrzení žalobcovo správným, aby se zabýval dále otázKOU, zda jsou splněny i ostatní náležitosti § 187-lIl dílčí novely.
čís.

13356.

Tím, že nižší soudy rozhodly věcně o mezitímním určovacím návrhu,
uznaly i jeho formální přípustnost, a dovolací soud se již nemůže s touto
otázkou zabývati.
Nález rozhodčí komise, vydaný podle § 3 ID zákona ze dne 12. srpna
1921, čís. 330 sb. z. a n., v mezíCh její pravomoci nelze vůbec věcně
zvrátiti, ani mezitímním určovacím návrhem podle §§ 236, 259 c. ř. s.
Strana, dotčená rozhodnutím správního úřadu v soukromoprávmch
nárocích, může se domáhati nápravy ve výroku o těchto nárocích u řád
ného soudu jen ž a lob o u (zákon ze dne 15. října 1925 čís. 217 sb.
z. a n.), nikoliv námitkami proti odpůrcově žalobě.
'
(Rozh. ze dne 9. března 1934, Rv I 703/32.)
~alobce domáhal se na žalované firmě U. zaplacení mzdy, opíraje se
o nale.z :ozhodčí komise závodních výborů, jímž bylo vysloveno, že žalovana hrma ~., propustivši žalobce ze zaměstnání, porušila zákon a že
s~ to:o propustění z práce uznává bezúčinným. Za ústního přelíčení uč i~Ila z~lovapá firma mezitímní určovací návrh, by bylo uznáno právem,
ze s!uzebm poměr žalobce k žalované a jeho nárok na výplatu mzdy
P;?t~ ní zanikl propuštěním žalobce podle § 82 písm. h) živn. řádu, ktere~ Jest pravoplatné a k němuž nebylo potřebí ani svolení rozhodčí komIse ani oznámení závodnímu .výboru. Pro c e sní s o udp r v é
s t o I! c e mezitím ním rozsudkem. vyhověl mezitímním.u určovacímu návrhu zalované, o d vol a c í s o u d napadený rozsudek' potvrdil.
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N e i v y š š í s o u d změnil napadený rozsudek i, mezitímni :ozsudek prvého soudu a mezitímní určovací návrh ža10vane ttrmy zamltL

o ů vod y:

I:'

Dovolání, opřené jen o dovolací důvod p~dl~ ~ 503 ~ís. 4 cř,s. ie,s~
oprávněné, pokud napadenému roz~udku vytyk~: ze v nem nemel byh
po věcné stránce přezkoumáván vyrok rozhodcI komIse, podle, § 3 .g)
zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 330 sb., z. a n;, a ze ,ne~e10 byl!
věcně vyhověno mezítímnímu určovacím~ navrh,u za1ovan~ tlflny. Ž~10bce se domáhá v souzeném sporu na za10vane zap1acem mzdy, Oplraje se o nález rozhodčí komise zá~odních výborů. z,e ;lne 5. května
1926, jímž bylo vysloveno, že ža10vana hrma, p:O?UShV~1 za10bse ,ze zaměstnání porušila zákon a že se toto propustem z prace uznava bezúčinným.' Žalovaná firma učinila za ústního přelíčení podle §§ :59, 23~
cřs. mezitímní návrh na určení, že služební poměr žalobce k za10vane
fírmě a jeho nárok na výplatu mzdy zanikl jeho prop~štěr:ím, vy~ona
ným žalovanou dne 26,' dubna 1?26 podle § 82, h) zlvn."r., kt~re jes~
pravop1atné a k němuz nebylo treba anI svo1en~ roz~odcl kOn:IS";, a,~l
oznámení závodnímu výboru. Především jest uvestI, ze o f?rmalnIJ;n~
pustnosti tohoto mezitímního určovacího návrhu by.l?"obema n.:zs~ml
soudy souhlasně rozhodnuto, a to kladně, n;b?ť oba mZ~1 s,oud] jlZ hm,
že o něm rozhodly věcně uznaly zároven jeho forma1m pnpustnost
(srv. rozh. čís. 10.393 sb, ~. s.). Nejvyšší soud nemůže tudíž tuto otázk~
přezkoumávati (§ 528 cřs,) a nemůže pr?to přihlí!eti ani k ~o",01a~e10ve
výtce, že určovaCÍ návrh nebyl přípustny proto, ze leho pravm vyz~a~
nepřesahuje rámec základního sporu. Proto dov.o1ac!mu ~oudu, nezby~a,
než aby se obíral jen otázkou věcné důvodnostI ur;:o.vaclho. ~aVr!1U, jemuž nížší soudy vyhověly. Dovolací soud nepovazuje mezltImn~ ~rco
vací návrh za věcně opodstatněný, a to z těchto úvah: Žalov.a. na flfma
se snaží určovacím návrhem zvrátiti v podstatě nález rozhodcI kom!s~,
o nějž se opírá žaloba; ,chce jím dosíSi t,~ho, b~ soud r~zhod1, opacne,
než rozhodčí komise. Avsak soudu nenalezl, by prezkou~av,a1 nalez ;oz:
hodčí komise závodních výborů po stránce věcné opravnenosh, ny:~rz
jen po stránce tormální správnosti, zejména zda ?y1 nález vydan ,;radem k tomu podle zákona příslušným a zda lze z neho dovozovah pravo,
jehož se ten, kdo se jím dokládá, domáhá proti ?dpjJrci (srov. rOfh.
1O'()69 sb. n, s.). V souzené věci není sporu ,o tom, z,e z,al?bce bY,l u zalované zaměstnán jako dělník přes 25 let, ze '! tovarn; z:,lovane, hrmy
byl zřízen závodní výbor, jehož byl ža1obc~ c1enem, z~ ~a~?vana plOpustila žalobce dne 26. dubna 1926 ze sluzby, neoznamlVSI toto"propuštění závodnímu výboru, a že závodní výbor I:0da1 proto, stIzn?st
k rozhodčí komísi, která vydala nález ze dne 5. kvetna 1926, ze, s~ zalobcovo propuštění uznává bezú,~inný~. Pro rozho~nuti, O dovo1am postačí obírati se nálezem rozhodcI komIse jen po te strance, pokud jest
založen na ustanovení § 3 g) zák. čís, 33O}1921 sb. z. a n. a lze pon~
chati stranou že se mímo to zabývá též ustanovením § 22 odst. (2) tehož zákona, ~eboť, dojde-li se k právnímu závě,ru dále vy1ože;rén;u, že
totíž bylo rozhodčí komisí s konečnou platno str rozhodnuto, ze za10b-

covo propuštění jest bezúčinné jíž na základě předpisu § 3 g) zák. nezáleží na tom, zd~lí propuštěním žalobcovým byl porušen i předpis '§ 22
odst. (2) cltovaneho zákona. Odvolací soud správně uvedl, že nemůže
přihlížeh k fOzhodnutí nejvyššího soudu ze dne 19. října 1926 Č, j. Rl
727}26 (čís. 6379 sb. n, s.), protože v něm byla řešena jen otázka nepřípustnosti pořadu práva a protože nálezem nejvyššího správního
soudu ze dne 22. února 1928 čís. 1059 bylo způsobem pro soudy závazným (§ 4 zákona ze dne 15. října 1925 čís. 217 sb. z. a n.) rozhodnuto, že ,výrok r?zhodčí komíse, pokud v něm jde o rozhodnutí podle
§ 3 g) zakona ČIS. 330}1921 sb. z. a n., jest rozhodnutím správního
úřadu o nárocích soukromoprávních, v mezích kompetence tohoto správního, úřadu c a že ,~e~y ve :por~ c III, ~89(26, zah~jeném o žalobě firmy
U", s!o o ,!-ec pa~ncI, do p;lslusnostr radnych sou~u, I odvolací soud vychazl tUdlZ z pravmho nazoru, vys1oveneho v nalezu nejvyššího správního soudu, že rozhodčí komise byla v tomto případě podle zákona pří
slušna rozhodovati o tom, zda propuštění žalobcovo ze služeb žalované
jest bezúčínné. Byl-li však tento výrok rozhodčí komise vydán v mezích
její zákonné pravomoci, nemohou jej řádné soudy po stránce věcné
správnosti vůbec přezkoumávati. Již v rozhodnutí čís, 6873 sb. n. s.
bylo podrobně vyloženo, že "izhodčí komise, zřízená podle zákona ze
dne 12, srpna 1921 čís. 330 sb. z. a n., pokud rozhoduje podle § 3 g)
o soukromoprávních nárocích tam uvedených činí tak s konečnou p1atnosti a že tímto ustanovením chtěl zákon vyloučiti všeliký právní prostředek ~oudní. Z toho plyne, že nález rozhodčí komise, vydaný podle
§ 3 g) zak čís. 330}1921 sb. z. a n. v mezích její pravomoci, nelze vů
bec věcně zvrátiti, a to ani mezitím ním určovacím návrhem podle
§§ 259, 236 cřs., neboť o právním poměru, jehož určení se žalovaná
firma tímto návrhem v souzené věci domáhá, bylo již rozhodnuto s konečnou platností výrokem povolané k tomu rozhodčí komise. Nižší
soudy byly tudíž tímto výrokem rozhodčí komise vázány a neprávem
věcně vyhověly určovacímu návrhu žalované firmy. Dovolací důvod podle § 503 čís. 4 c. ř. s, jest opodstatněn, pročež bylo dovolání žalobcovu vyhověti a napadený rozsudek i mezitímní rozsudek prvého soudu
změniti tak, že se mezitímní určovací návrh žalované fírmy zamítá jako
věcně neodůvodněný, Bude nyní na soudu prvé stolice, by o žalobě dále
jednal a rozhodl. Pro úplnost se dodává, že nelze schváliti názor odvolacího soudu, že strana dotčená rozhodnutím správního úřadu v nárocích soukromoprávních se může domáhati nápravy ve výroku o těchto
nárocích u řádného soudu nejen žalobou, nýbrž i námitkami proti žalobě odpůrcově, neboť v § 1 odst. (2) a (3) zákona ze dne 15. října
1925 čís. 217 sb. z. a n. jest výslovně předepsáno, že této nápravy jest
se domáhati žalobou, a to v případě uvedeném v odst. 2 zápornou žalobou určovací a v případě uvedeném v odst. 3 žalobou o určení neb
o plnění. K podání těchto žalob jsou dále v § 2 stanoveny propadné
lhůty, k jejichž zachování jest hleděti z úřadu (viz rozhodnutí čís.
11.897, 12.225 sb. n. s.), takže na tom nezáleží, zdali včasné podání takové žaloby bylo odpůrcem popřeno, čili nic.
Civilni rozhodnuti XVI.
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Bývalý manžel nemůže se domáhati n~hrady ma) e t k ~ v é škody
na tom, kdo, dopustiv se cizoložství s byvalou ,manzelkou zalobcovou,
rozvrátil manželstvi, takže bylo nakonec rozlouceno.
(Rozh. ze dne 9. března 1934, Rv I 1377/32.)
žalobce domáhal se náhrady majetkové škody, kterou pr~ mu z~ů~
sob i! žalovaný tím, že, dopustiv se cizoložství s bývalou ma~zelkou !alobcovou rozvrátil jeho manželství, jež bylo nakonec rozlouceno. ža~al
náhradu 'výloh, jež měl s nájmem a zařízením manželské~o b,\'tu, dale
náklady pro detektivní kancelář a útraty ve sporech manzelskyc? a v~
Sporu o dítě. Pro c es n í s o udp r v é s t o I i c e neuz?al zalobm
nárok důvodem po právu. O d vol a c í s o u d napadeny rozsudek
potvrdil.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Právní následky cizoložství jsou stanoveny jedn~k y trestním, právu
v § 502 tr. zák. v hlavě třinácté, pojednávající ? prečl!,ech ,a pres!~p
cích proti veřejné mravopočestnos~i, jedna~ v pr~v~ obcans~em., V zadném z nich není stanoveno ručem za maJetkove skody. Predp!sy, ?nr
slouží ochraně zájmů rodinných a manželských, mkoh ochra?e zaJ,!,u
majetkových, Ručení za škody majetkov~ nelze tu dov?zov~h ze, vs~
obecných předpisu § 1294 a násl. obč. z,ak., any !ak0'Ce ~aJet,ko,,:e zajmy nejsou předmětem ochrany v předpIsech o ~Izolo~stv" nybr~. ~u
silo by tu býti v zákoně o tom zvláštní ustanovem, pk Je tomu v J1nych
podobných případech. Takového zvláštního předpisu o ručení .za š~od~
ma terielní však v zákoně není. Podle toho ?elze tedy cl~ol~zst;'1
v právním smyslu uznati za příčinu majetkové ,skod)' a .~a \:>ravm, du:
vod nároku na její náhradu, třebaže ve sku~ecno~tJ mu ze clzolo~styl
vésti i k majetkovým škodám nevinného manzela. Dovolatel ,~e'pr~ven;
se dovolává předpisu § 1330 obč. zák., kterého, tu nelze po~zlll, J~oz
i § 126 ústavní listíny čís. 121/20, protože v nem neb,\'lo llIC zmeneno
na zmíněných již předpisech práva trestního a občanskeho.
čís.

13358.

Bylo-li manželu již právoplatně poyoleno proz~thnní opatř~! 0dděleného bydliště, při čemž bylo l1?a!lzelce z~r~ven 5Oude~ nllmeno,
by do čtrnácti dní pod exekuci vykltdtla spolecny byt, nemuze ~ ID!"'želka, dokud trvá tento stav, domáhati se své strany znovu oddeleneoo
bydliště.
,
tím d
, •ze 50,!! poNárok manželky na zatímní výživné není vyloucen
volil manželu k jeho žádosti oddělené bydliště, nebylo-It ?s~edčeoo,
že jen manželka sama svým nepřistojným chováním, znet,n0znj~a manželské spolužiti, zejména, je-Ii osvědčeno, že se oltrozovalt na tele a na
cti oba manželé navzájem.
(Rozh. ze dne 9. března 1934, R II 617/34.)

Usnesením ze dne 12. srpna 1933 povolil soud prvé stolice manželu
prozatímní opatření odděleného bydliště. Usnesením ze dne 4. října
1933 povolil s o udp r v é s t o I i ce manželce prozatímní opatření
odděleného bydlíště a placení výživného. Rek u r sní s o u d zamítl
návrh manželky na povolení prozatímního opatření. O II vod y: První
soud povolil žalobkyni k její žádostí prozatímní opatření, přehlédnuv
asi, že usnesením ze dne 12. srpna 1933 povo1i1 žalovanému proti žalobkyni prozatímní opatření odděleným bydlištěm ze zavinění žalobkyně. Vzhledem k tomu nemělo býtí povoleno v tomto sporu žalobkyní
oddělené bydliště, poněvadž prvním usnesením bylo již vysloveno, že
manželé nemusí žíti v manželském společenství pro zavinění žalobkyně.
Rovněž nemělo býtí žalobkyni povoleno prozatímní opatření příkazem
žalovanému, by jí platil zatímní výživné, poněvadž v důvodech prvého
usnesení bylo vysloveno, že žalobkyně zavínila, že žalovanému bylo
povoleno oddělené bydliště.
Ne j vy Š š í s o u d obnovíl usnesení prvého soudu, pokud šlo O povolení prozatímního opatření placením výžívného, potvrdil však napadené usnesení pokud jím byl zamítnut návrh manželky (žalobkyně) na
povolení prozatímního opatření odděleného bydliště.
O Ů vod y:
Dovolacímu rekursu nelze přiznatí oprávnění, pokud napadá zamítavé rozhodnutí rekursního soudu o návrhu žalobkyně na prozatímní
opatření povolením odděleného bydliště. Rekursní soud právem klade
duraz na to, že usnesením ze dne 12. srpna 1933 ve sporu o rozluku
manželství stran, hylo nynějšímu žalovanému proti nynější žalobkyni
již pravoplatně povoleno prozatímní opatření povolením odděleného
bydliště, při čemž bylo nynější žalobkyni zároveň' soudem nařízeno, by
do 14 dní pod exekucí vyklidila společný byt. Tímto opatřením, závazným pro obě strany, byli manželé zatímně sproštěni povinnosti, by podle § 93 obč. zák. sdíleli společnou domácnost. Dokud trvá tento stav,
nemá žalobkyně příčiny, by se i sama se své strany znovu domáhala
odděleného bydliště, poněvadž by Um mohla dosáhnouti jen toho, co
jíž plaU podle dřívějšího prozaUmního opatření, totíž, že nemusí se
svým manželem žíti v manželském společenství. Právem proto rekursní
soud v této části návrh zamítl, II v tomto směru bylo dovolacímu rekursu odepříti úspěch.
Jinak se má věc, pokud se žalobkyně na žalovaném domáhá toho,
by jí platil zatímní výživné podle § 382 čís. 8 ex. ř. a § 91 obč. zák.
Tento nárok není, jak rekursní soud mylně má za to, vyloučen tím, že
soud povolil manželu k jeho žádosti oddělené bydliště, ano nebylo
osvědčeno, že jen manželka sama svým nepřístojným chováním znemožnila manželské spolužití (srov. rozh. čís. 10.143 sb. n. s.). V souzeném případě bylo naopak osvědčeno, že se ohrožovali na těle a cti oba
manželé navzájem. Proto nelze uznatí, že v tomto případě žalobkyně
pozbyla nároku na prozatímní výživné, který jí jinak podle § 91 obč.
zák. přísluší, když povinnost k manželskému spolužití byla soudním
usnesením zaUm odstraněna, - tím, že jen sama se své strany porušila
19'
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povinnosti, k nimž ji za,:~~oval~ ~anžel~~á s;nlouva. ~?ně~adž i n~j
vyšší soud považuje VySl zahmmho vyzlvne~o, vy'."e!ene~o prvm;n
soudem 220 Kč měsíčně, vzhledem k majetkovym _a vy~elkov'ym po merum žalovaného za přiměřenou, bylo v tomt~ sm~ru .duvod:,emu dovolacímu rekursu vyhověti a napadené usnesem zmemh tak, z_~ s~ obnovuje usnesení prvého soudu, pokud jím bylo žalobkym pnznano zatímní výživné v této výši.
čís.

13359.

Ochrana nájemců (zákon ze dne.26; března 1~~5, ~ís. 48 sb,. z. a n.).
Pensijní fond zaměstnanců videnske banky, Zr1zeny podle ~ákon!l ze
dne 16. rosince 1906, čis. 1 ř. zák. na rok 19~~ v. dos~?y~ C1S. na~. ze
dne 25. ~ervna 1914, čís. 138 ř. zák., nenl ~cl~~ne-p?J18~OVa.clm ustavem ve smyslu § 31 čis. 3 zákona o ocbrane naJemcu,. třebaze poskytuje pensi některým osobám žijiclm v tuzemsku, nebyl-H v tuzemsku ~o
vydáni zákona ze dne 5. února 1920, čis. 89 sb. z. a n., uznán za nahradni ústav.
(Rozh. ze dne 9. března 1934, Rv II 107/34.)
žalující firma dala žalovanému bankovnímu závodu ~oudní ~.Ýl?o

věď z nájmu v domě, jenž byl až do roku 1927 vlas.tUl~tvlm P~nSllmh?

fondu zaměstnancu Vídeňské bankovní jednoty.• Proh. namltce. zalovan:,
že nájemní poměr spadal pod ochranu nájem cu, dohčovala :~lobky~e,
že dum o nějž jde, byl vyňat z ochrany nájemců po.dle § 31. C1S. 3 zak.,
čís. 4811925 sb. z. a·n. Procesní soud prve st,ohce SOUdUl
výpověd' z nájmu zrušil. O d vol a c í s o u d napadeny rozsudek potvrdil.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D ů vod y:
S hlediska dovolacího důvodu § 503 čís. 4 c. _~: s. sn~ží se dovola- .
telka hlavně dolíčiti, že ustanovením § ?1 (1) ~l.s: 3 zak. zel dne 6;
března 1925, čís. 48 sb. z. a n. byl dum, o n~Jz . Jd e, t.rv~ e vyna
"e mnl'ku' , J·ez-t·o tehdy byl ve vlastmctvl PenslJUlho
z och rany naJ
. t ' fondu.
"1_t
• Vídeňské bankovní ]'ednoty - tedy ve vlastmc Vl socla ne
zames nancu
"
.... h udů že prode
o 'išťovacího ústavu - , a vyvrací take nazer UlZS1C so
',.
I? ~ domu přestala pusobnost § 31 (1) čís. 3 zák. o ochr. naJ .. Jest se
t~díž především obírati prvou právní otázkou, neboi' n§el
s~;Ch~
uvedený fond sociálně-pojišťovacím ústavem ve smys u· .. _ lS..
zák. o ochr. náj., vztahovala se na dům,.z ,ie~ož mí~tnosh Je zalOVa!,a
o 'dána ochrana nájemníku i po vydam zakona C1S. 4S/1925, a zarl6k;~ě ne~ohla by již z toho důvodu ~áti n~j:m~ík~ vÝP?;lě~ ?ez ~vo~
lení soudu Prvý soud vyhnul se jasnemu resem teto ~a a n~ pravm
otázky, kd~žto odvolací soud neuznal svrchu j;nenov~ny penSl]Ul !?nd
za sociálně pojišťovací ústav ve smyslu § 31, Č§I§s'I~3za\35 ~'t:. z:ahn~
oduvodnil svůj názor poukazem na ustanovem
a
.

2
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21. února 1929, čís. 26 sb. z. a n. jakož i povahou zmíněného fondu
jako fondu cizozemského. S poukazem odvolacího soudu na ustanovení
zákona čís. )6/1929 nelze ovšem souhlasití, neboť zákon ten nabyl
účinnosti teprve dnem 1. ledna 1929 (§ 198), a nelze tudíž podle něho
posuzovati poměry z doby dřívější - ale v podstatě jest právnímu ná~
zoru odvolacího soudu přisvědčiti. Nemůže ovšem býti pochybnosti, že
Pensijní fond zaměstnancu Vídeňské bankovní jednoty zřízený podle
zákona ze dne 16. prosince 1906 čís. 1 ř. z. z r. 1907 v doslovu cís. nař.
ze dne 25. června 1914 čís. 138 ř. z. byl před státním převratem na
území nynější Čsl. republiky sociálně pojišťovacím ústavem (náhradním ústavem). Zákonem ze dne 20. prosince 1918, čís. 92 sb. z. a n. byl
zřízen Všeobecný pensijní ústav v Praze a v § 4 tohoto zákona bylo ře
čeno, že dosavadní náhradní ústavy trvají dále. V tomto stavu nastala
však podstatná změna zákonem ze dne 5. února 1920, čís. 89 sb. z. a n.
podle § 64 tohoto zákona lze pojistnou povinnost splniti též pojištěním
u některého tuzemského náhradního ústavu. Zákon ten v § 66 (2) ustanovil dále, že náhradní ústavy, které nepředloží nejdéle do 31. prosince
1920 ministru sociálni péče žádost o schválení stanov vyhovujících pravidlům v § 66 (I) uvedeným, ztrácejí tímto dnem uznání jako náhradní
zařízení. žalující strana netvrdila a neprokázala, že svrchu jmenovaný
pensijní fond zakročil včas o uznání za náhradní ústav a že uznání to
'11U bylo uděleno (§ 67).
Tvrzení dovolatelky v dovolacím spisu, že
uznaní ministerstvem sociální péče bylo požadováno teprve roku 1929,
nikoli však v době, která zde přichází v úvahu, není správné, hledíc
k tomu, co bylo již uvedeno. Okolnost, zda dodnes poskytuje zmíněný
fond pensi některým osobám v tuzemsku žijícím, je bez významu, když
není prokázáno, že fond ten byl v tuzemsku po vydání zákona čís. 89/
1920 uznán za náhradní ústav. Jest proto nerozhodné, že dum, o který
tu běží, byl od roku 1916 do roku 1927 ve vlastnictví svrchu jmenovaného fondu, když fond ten nelze uznati za sociálně pojišťovací ústav ve
smyslu § 31 čís. 3 zák. o ochr. náj. Podléhal tudíž dům zákonu o ochraně nájemníků jak v době, kdy byl ve vlastnictví zmíněného fondu, tak
i když přešel do vlastnictví žalující firmy, a lze proto z místností chráněných zákonem o ochr. náj. dáti výpověď jen se svolením soudu podle §§ I a 4. Názor finančního úřadu, že zmíněný dum nepodléhá zákonu o ochr. náj., není pro soud závazný. Odvolací soud posoudil tudíž
věc po stránce právní spravně, potvrdiv rozsudek prvého soudu zrušující výpověď - a netřeba se proto zabývati další právní otázkou, zda
převodem vlastnictví sociálně pojišťovacím ústavem na osobu soukromou přestává působnost § 31 čís. 3 zák. o ochr. náj.
čís.

13360.

Ochrana nájemců (zákon ze dne 28. března 1928, ,čís. 44 sb. z. a n.).
Byla-Ii prolomením dveři spojena nově najatá obchodni místnost se
starou prodejnou, nestala se tím účastnou ochrany nájemníků, již byla
účastna stará obchodní místnost.
Nájemce jest co do nově přibylé místnosti })novým nájemníkem« ve
smyslu § 31 čis. 4 zák., neměl-li ji do té doby v nájmu.
(Rozh. ze dne 9. března 1934, Rv II 135/34.)

-
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Manželé B-ovi byli již od roku 1924 nájemníky obchodních místností, požívajících ochrany nájemníků. Asi v roce 1931 přínajali si
místnost další uprázdněnou v sousedství po firmě F. za smluvenou činži
a za souhlasu pronajímatele a spojili prolomením dveří novou místnost
se starými. Proti mimosoudní výpovědi z této místnosti namítli žalovaní
mimo jiné, že i vypovězená místnost požívá ochrany nájemců, ježto byla
spojena s místností, účastné této ochrany O b a niž š í s o u d Y ponechaly mimosoudní výpověď v platnosti, o d vol a c í s o u d z těchto
d ů vod ů: Ježto sporná místnost byla vypovídanými nově po 31.
březnu 1928 najata, jsou vypovídaní »novýmí nájemníky« ve smyslu
§ 31 čís. 4 zák. o ochr. náj., na které se zákon o ochraně náj. nevztahuje. O přípustností výpovědi z místnosti, jež nepodléhá ochraně nájemníků, jest proto rozhodovati v řízení sporném a nikoliv v řízení nesporném, a to i tehdy, kdyby snad strany rozšířily úmluvou ustanovení
zákona o ochraně nájemců na místnost nově přinajatou, neboť smlouvou nemohou býti změněny velící předpisy o způsobu řízení, jímž jest
rozhodnouti o sporných právech (rozh. čís. 10.127 sb. n. s.). Právem
proto zamítl první soud námitku nepřípustnosti mimosoudní výpovědi.
Odvolatelé zastávají názor, že, ježto nebylo mezi stranami smluveno,
že přinajatá místnost podléhá ochraně nájemníků a nebyl smluven opak
toho, byla ochrana nájemníků sloučením nové přinajaté místnosti se
starou v jeden hospodářský celek, rozšířena i na ni. Názor tento však
nemá v zákoně Opory. Nově najatá místnost nepodléhá ochraně nájemníků již podle § 31 čís. 4 zák. o ochr. náj., poněvadž byla najata po
31. březnu 1928. Že bylo rozšíření ochrany nájemníků starých místností na novou místnost smluveno, nebylo ani tvrzeno, tím méně prokázáno. Skutečnost, že byla nová místnost se starými místnostmi prolomením dveří spojena, nemůže změniti nic na právním významu nové
a staré nájemní smlouvy, určeného zákonem o ochraně náj. a zákonitá
ustanovení tato jsou velícími předpisy, jež nemohou býti úmluvou stran
změněny. Staré místnosti obchodní zůstaly pod ochranou zákona, nově
přínajatá místnost však jí nepodléhá a nemůže býti řečí o tom, že se
ochrana nájemníků antomaticky na novou místnost rozšířuje.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvo

dy:

Dovolání uplatňuje dovolací důvod nesprávného právního posouzení
(§ 503 čís. 4 c. ř. s.), leč neprávem. Žalovaní doličují, že prý »pře
stavbou«, t. j. prolomením dveří splynula nově najatá Dbchodní místnost se starou prodejnou, a stala se tak účastnou ochrany nájemníků,
které byla účastna stará obchodní místnost, jež prý tímto splynutím
byla jen prostorově rozšířena. Než poukaz dovolatelů k rozhodnutí čís.
9.231 sb. n. s. jest v příčině té již proto nepřípadný, že tam získala dosavadní místnost přestavbou větší prostornosti jen co do výše, kdežto
v sDuzeném případě přibyla ke staré obchodní místnosti obchodní místnost nově najatá. Správný jest také úsudek odvolacího soudu, že žalované ve příčíně nájmu posléz uvedené místnosti jest považovatí za
»nové nájemníky« ve smyslu § 31 čís. 4 zák. o ochr. náj., neboť místvěci

nost nově najatou do té doby v nájmu neměli (rozh. čís. 10.127 a
1\.929 .a J S? ~;, s.), a stačí tu odkáz~ti k důvodům napadeného rozsU,dkU, j~Z nejvyssl soud schvaluJe. Nem ani na závadu, že obě obchodní
ml,S!nos!, byly ~ r?ce 19~,1 prolot;'ením dveří spojeny, ježto toto spojení
muze byli ZaZdelllnl dven nebo Jinak zase zrušeno.
čís.

13361.

Lázeňští sluhové, již dávají nemocným bahenní obklady z pišťan:
ského, bah.!1a , jsou pO\:i~ní ~ěnovati zvláštní pozornost stížnost! nemocm;hD! z~ ho obal. palt! zeJ~éna .když byla pronesena bezprostředně
po p~t1ozent obal!!, ttebaze znela vseobecně. Jest povinností sluhy, jemuz jest nemocny sveřen, aby se ho sám dotazoval zda a jaké má bolesti, zejména, zda cítí pálení na určitém místě těm:

(Rozh. ze dne 10. března 1934, R I 149/34.)
.Ža}obce d~máh~l. se ná~rady .škody na podnikatelce lázní a na lá-

zensky~h SIUZICh, Jez~o pry utrpel popálení při přikládání bahenních

obkladu., Pro c e s n.1 s o udp, r v é s t o I i c e žalobu zamítl, o dvol a c I S o u d zrusII napadeny rozsudek a vrátí! věc prvému soudu
by, vyčk~je. prav?moci, dále jednal a znovu rozhodl. D ů vod y: Není
P?c~yb.ne, ze. se zal~bce. v červenci 1930, odebral k léčení dny do lázní,
n,ale~eJl~fc!, zalovane mestské obci, ve kterých oba druzí žalovaní isou
lazenskyml sluhr Žalobce tV;dí, že přiložením zábalu s píšťanským
?ahnem byl spalen, na praye no~~,.• ačkoliv spolužalované upozornil,
ze obklad na prave noze Jest pnlIs horký a po druhé že přívolal
druhého .I~ze~~kého sluhu a vyzval ho, aby teplotu obkladu přezkou
mal, nas,;z tyz b~z ?roh~édnutí a zjištění říkal, že bahno má teplotu
39 ~t~pnu, a k namltce zalobce to že nemůže býti a že to nevydrží,
odvelil, aby za!nul zu~y. N~pa~~nj ,rozsudek zamítl žalobu jako nedů
vo?no~ proto, ,ze na zak!ad~ zJlstem, neshledal zavinění žalovaných lázens~yc~. sluhu. v tom, ze zalobcl zabal nesundali, a to proto, že nemohlI .;;t;zn?st zalobc~vu I;.0važova ti za takovou, která by je zavazovala
k, odneh zab~lu: pone~adz byla všeobecná a nevztahovala se k něja
ke mu ~onkr~t?,,!,u mlstu. ,Ža~obce jako strana slyšen potvrdil výše
uvedene ud~m ,zaloby. ~ravm .posouzení věci napadeného rozsudku
b!lo by spra~ne, ~dyby zalobce byl si na teplotu zábalu stěžoval jen
vseobecyě a .len, J<;~nou .• Pak by bylo oprávněné stanovisko prvého
soudu; ze spalem kuze zpusobeno bylo v zábalu malým kamínkem píš~anskeho bahna, který před odstraňováním takových kaménků přece
Jen pro SV?~ .nep~U:no~t mohl. ujíti pozDrnosti a mohl svou vyšší teplotou pop,:hh urč!te mlsto, coz by mDhlo býti příčinou nehody, vzniklé
v osobe poskozeneho podle § 1311 obč. zák. kdyžtě na toto určité páI~ní v urČitém, místě sí ne~těž.oval. ~však v 'souzeném případě zjišťuje
s~m .napad~ny rozsude.!<, ze. zalDvam nemohli výroky žalobcovy, tedy
mkolIv Jen jeden, povazovah za závaznou stížnost čímž vlastně již napadený rozsudek připDUŠtí, že žalobce si stěžov~l vícekráte jak sám
Jako. s,trana potvrdil, což ostatně ani oba druzí žalovaní ve ~vých výpovedlch nevyloučili, uvádějíce, že jest možné, že žalobce na tempera-
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turu bahna si všeobecně stěžoval, a poněvadž to bylo jak z těchto výpovědí patrno, každému zvlášť, stěžoval si dvakráte. Z výpovědí svědka
Josefa H-a, inspektora lázní vyplývá, že když lázeňský host tvrdí, že
nemůže teplotu zábalu vydržeti, jest samozřejmě podle daných pokynů
sluha povinen zábal otevříti. Zalobce stěžoval si postupně u obou sluhů
na teplotu zábalu, při druhé stížnosti, podle své výpovědi výslovně
uvedl, že teplotu nemůže vydržeti, co měl za tohoto stavu věci ještě
dále činiti? Povinností lázeňských sluhů bylo dle výpovědi inspektora
v tomto případě zábal otevříti, anebo učiniti aspoň to, co v takovém
případě činil svědek K., který v těchto lázních byl zaměstnán do konce
roku 1930 a který v případě takové stížnosti hostů, zábal bahenní
rukou přejel, čímž bahno v hustotě rozdělil a potom učinil tenčí, čímž
teplota se zmenšila. Oba druzí žalovaní sami ani netvrdili, ani neprokázali, že jedním z těchto způsobů jednali, a připustili jen,že žalobce
uspokojili všeobecnou poznámkou, na zábalu nic neučinili a tím vznikla
spálenína, kteráž druhého dne na to lázeňským lékařem tohoto oddělení
byla zjištěna a ošetřována asi týden. Nelze přece pacienta, který si
takto určitě stěžuje na vysokou teplotu zábalu, v němž pro zabalení sám
si nemůže pomoci, ponechati v zábalu přes stížnost tak dlouho, až skutečně jest popálen, aniž by zodpovědní sluhové se přesvědčili o příčině
této stížnosti otevřením zábalu, při čemž mají povinnost přihlédnouti
nejen ke konkrétní, ale i k opětovné všeobecné stížnosti do teploty.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvo

se svěřil. Zodpovědností za opomenutí nelze zprostití lázeňského sluhu
ani tehdy, když nemocný své z počátku pronesené stížností neopakoval
a obal necha1 po předepsanon dobu na sobě a nelze v tom spatřovatí spoluzavi!:ění nemocnéh~, pok~d nelz'e u něho předpoklá
dal! znalost zvlastm povahy plsťanskych bahenních obalů a hrozící mu spálení. Zásadně jest proto schváliti právní názor odvolacíhO soudu, že II lázeňských sluhů tudíž i u žalovaných lze
spatřovati nedopatření podle §§ 1295, '1297 a 1299 obč. zák. v' tom
že ni~ nezař!dilí na ~tí~nosti ž!,lob~ovy, že ho obal pálí, při čemž jest
bezvyznamne, zda SI zalovany kazdému sluhovi stěžoval jen jednou
n~boť, ja~ svr<;~u bylo ~olíčen?, vyžaduje povaha pišfanských bahen~
nIch o obalu ,zvlastní o.?e3'r~tnosÍl a ,opatrnosti zodpovědných lázeňských
sluhu, ktere,p.odle zJl.stem Odv?l~clho soudu v souzeném případě žalovanI nepouzllI. Nepravem vytyka dovolatel tomuto zjištění rozpor se
SpISy" n.e?oť Jest ,v so~hl~su s výsled~y dukazu, o něž se opírá. Otázka
~avlllem z~lovanych laz~nských, sluhu jest otázkou právní, jejíž řešení
Je,~t v'y~razeno so~du, nazo.r svedka Josefa H-a co do této otázky nep;lchazl prot? -: uvahu. Namltkou dovolatelu, že by spálenině. nebylo
byva}o zab;al:eno am, kdyby byl obal k stížnosti žalobcově ihned
otevren, nem treba se zabývati, ježto bylo zjištěno že si stížností žalob:ových, nepovšimli a ob:,1 neotevřeli. Právem prot~ uznal odvolací soud
zalobm na:ok co do duvodu po právu, neboť žalovaná obec v řízení
první stolIce nenamítala, že za zaviněni svých zřízenců není zodpovědna, ,~ bude věcí procesního soudu, aby zjistí! žalobn! nárok co do
Jeho vyse.

dy:

Ze zjištění nižších soudů vysvítá, že píšfanské bahenní obaly pnpravují a dávají nemocným lázeňští sluhové, jichž dozoru a opatrování
zůstává nemocný svěřen po celou dobu, co s obalem leží. V píšťanském
bahně, jehož se k obkladům užívá, vyskytují se podle zjištění nižších
soudů větší a menší kaménky, které nelze všechny odstraniti. Tyto kaménky soustřeďují v sobě teplotu ve zvýšené míře, takže mohou při
doteku s lidským tělem způsobiti spáleninu. Žalobce utrpěl podle zjištění nižších soudů spáleninu právě tím, že v bahně zůstaly malé ka-'
ménky. Právě tato skutečnost vyžaduje, aby lázeňští sluhové, kteří
dávají nemocným bahenní obklady a na nemocné za trvání obkladu
dohlížejí, věnovali stížnosti nemocného, že ho obal pálí, zejména, když
byla pronesena bezprostředně po přiložení obalu, i když zněla všeobecně, zvláštní pozornost, neboť musí vždy počítati s tím, že v bahně
zůstaly kaménky, které mohou vyvolati spáleninu. Nelze proto, jak se
domnívají svědci, povinnost lázeňského sluhy k vhodnému opatření, zejména k otevření nebo sundání obkladu, omezíti na případy, když si
nemocný stěžuje na pálení na určitém místě těla, nýbrž jest naopak
povínností sluhy, jemuž jest nemocný svěřen, aby se ho sám dotazoval,
zda a jaké bolesti má, zejména Izda cítí pálení na určitém místě těla.
Podávaní bahenních obalů vyžaduje zvláštní odborné zkušenosti a
obratností, t"kže nelze žádati na nemocném, aby si po případě obal sám
otevřel, i kdyby k tomu při částečném obalu měl možnost, neboť musí
spoléhatí na odbornou obezřetnost lázeňlského sluhy, jehož opatrování
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Zákonný článek XXV:1900 a min. nařízení 27.483/1901 byly zrušeny § 253, třetí odstavec, zákona ze dne 10. října 1924, čís. 259 sb.

z. a n.

Bylo-li pravoplatně rozhodnuto, že k projednání sporu jest přísluš
ným soud v historických zemich vzhledem k úmluvě o příslušnosti jest
mlti za to, že se strany chtěly i po hmotněprávní stránce podříditi zákonům platným pro tento soud.
(Rozh. ze dne 10. března 1934, Rv I 355/32.)
. žalova~ý, b~dlící na Sl?vensku, ,koupil od žalující fírmy v R. v če
chach .secl stroJ. Strany Ujednaly, ze pro spory z objednávky tohoto
stroje Jest bez ohledu na výši pohledávky příslušný okresní soud v R.
v Cechách. Žalobě o zaplacení kupní ceny za dodaný secí stroj proCe s n I s o ~ d p r v é, s t o I i ce. (okre~ní soud v R. v čechách) vyhověl.
Od ~ o I a c I ,s o Ll d zalobu zamltl. D u vod y: Nesprávně řešil proces~1 soud otazku, zda obchod, o nějž jde, jest zmatečný čili nic. Zalovana ~trana. na~í!la již v prvé stolici nicotnost kupní smlouvy podle
§ 4 zakonneho clankuXXV: 1900 a § 6 nařízení uherského ministerstva
obchodu čís. 27.483 z roku 190,1. K této nicotnosti jest hleděti z úřadu.
Podle c!~. z~konnéh~ u~tan~vení js~u nicotnými kupní smlouvy ohledně
hospodarskych stroJu vcetne motoru, nebyl-li podpís kupitele ověřen na
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obecním úřadě, jde-li o kupitele malorolnika. Z objednacího listu je
patrno, a není ani stranami popřeno, že p~dpis ža,lovaného ,obecním
úřadem ověřen není. Předmětem obchodu Jest seCl stroJ, nasledkem
toho hospodářský stroj v~ smysl,:, citovaných. zákonnýc!, p~~~pisů. Že
žalovaný tento stroj kOUpIl k dalslmu prodeJ!, nebylo zaluJ!cl stranou
prokázáno. Zbývá proto jen řešiti otázku, zda žalovaný je.~t malorol.níkem ve smyslu dotyčného zákonného ustanovení. V dalslm dovodIl
odvolací soud, že žalovaný jest malorolníkem.
Ne j vy Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvolacímu soudu, by o ní znovu jednal a rozhodl.
Důvody:

Nižší soudy posuzovaly věc podle zák. čl. XXV: 1900 a naři~en] bývalého ministerstva obchodu čís. 27.483 z roku 1901, podle mchz objednací list o hospodářských strojích, byl-li objednatelem m~lý zem~
dělec musel býti podepsán v přítomnosti obecniho starosty, predpokladajíc~ shodně s rozhodnutím sb. n. s. čís. 9638 jejich platnost. Na
tomto názoru nelze však setrvati. Zákonným ·článkem XXV: 1900 byla
pozměněna ustanovení § 50 zákonného článku XVIl: 1884 (živno~tenský
řád uherský) v. otázce sbírání objednávek. Jím byla us~anove~l §. 50
zák. čl. XVlI:1884 zrušena a na jejich místo nastoupily jeho predplsy,
takže se staly součástkou zákona XVll: 1884. Nařízení čís. 27.4~3
z roku 19'01 jest prováděcím nařízením k zák. čl. XXV z roku 1900. Zakonný článek XVII:1884 uh. a všecka nařízení vydaná na jeho základě
byla však zrušena § 253 odst. (3) živnost~nského zákona pro. Sl~::ens,ko
a Podkarpatskou Rus čís. 259/1924. Tlm pozbyl platnostI tez zak.
čl. XXV: 1900 jako součást a doplnění zá~,. čl. XVIl:1884 a poz?ylo platnosti i nařízení bývalého uherskéhomlmsterstva obchodu ČlS. 27.483
z roku 1901. Nový živnostenský zákon pro Slovensko a .Podkarpatskou
Rus (§§ 74,76,77) a vládní nařízení čís. 110/1925 neprevzaly ustanovení zmíněných zrušených předpisů.
Nehledě k otázce platnosti těchto předpisů, nebylo by vůbec lze věc
podle nich posuzovati, poněvadž platily jen pro SI~)Vensko a POdk,arpatskou Rus, kdežto věc, o niž jde, nelze posuzoval!. podle slov~nskeh~
práva. Proto netřeba ani uvažovati o. to~, zda platIlo o sp~rne ~OUpl
stroje min. nař. čís. 4838/1916 ME, Jímz byly upraveny, splatk~ve obchody s hospodářskými stroji a podle něhož (§ 5) byly mcotn)' umlu~y,
jež odporovaly předpisům tohoto nařízení, neboť i tyto předpISY platrly
jen pro Slovensko a Podkarpatskou Rus. Věc jest posuzovati podle
práva platného pro země Českou a Moravskoslezsko~. Neboť srovn~
lými usneseními obou nižších soudů bylo pravoplatne rozhodnuto, ze
okresní soud v R. v čechách je příslušný k projednání rm,;hodnutí .tohoto sporu a to proto, že strany ujednaly, ,~": pro spo,ry, kteE~ br ~Z~lkly
z objednávky stroje, je bez ohledu na VySl pohled~vk~ pnslusny Jmenovaný okresní soud. Nejvyšš! soud musí ted~ vychaz~h z t?ho, ze tato
úmluva o příslušnosl! okresmho soudu v '3. J~ p!atn",. Z 111 p~~. ~utno
usuzovati, že se strany chtěly i po hmot?epr~vnr stra?ce pOdn?l!I zá:
konům platným pro tento soud, to jest zakonum platnym v zemI ceske

a Moravskoslezské. Proto jest podle § 37 obč. zák., jenž platí podle
obdoby (§ 1.0bč. zák.) i pro mezimístní právní poměry, použíti na souzený případ těchto zákonů, podle nichž proti platnosti sporné koupě
není námitek.
čls.
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Převzetlm knihovního dluhu ze zápiijčky poskytnuté pivovarem hostinskému nebyl o sobě převzat i závazek hostinského k odběru piva
výhradně z věřitelova pivovaru a ke spláceni dluhu jen přlplatkem na
kupní cenu za odebrané pivo,
Ručení nabyvatele podle § 1409 obč. zák. nevztahuje se na osobtú
závazky zcizitelovy, jež podle své povahy převod nepřipouštěj!. Nevztahuje se zejména na závazek zcizitele ke splácení zápiijčky jen odběrem
piva.
(Rozh. ze dne 10. března 1934, Rv I 1158/32.)

Žalobce koupil od Františka Š-a hostinec, na němž vázla pro žalovaný pivovar pohledávka ze zápůjčky. Tuto pohledávku žalobce pře
vzal a nabídl napotom její zaplaceni žalovanému pivovaru. žalovaný
pivovar nepřijal nabízené placení, odvolávaje se na to, že podle dlužniho úpisu poskytl ZáPlljčku předchlldci žalobcovu Františku š-ovi
s tím, že František Š. bude odebírati pivo výhradně od žalovanéljo pívovaru a že bude spláceti zápůjčku příplatkem 10 Kč k ceně za každý
odebraný hektolitr piva a že žalobce o tomto závazku Františka š-a
věděl. Žalobce, složiv pak zapůjčený peníz na soudě, domáhal se na
žalovaném pivovaru, by byl uznán povinným podepsati výmazní listinu,
že pohledávka žalovaného za žalobcem byla již zaplacena a že vzhledem k tomu žalovaný svoluje, by byl proveden výmaz zástavního práva
pro tuto pohledávku. O b a niž š í s o u d y uznaly podle žaloby, o d vol a c í s o u d z těchto důvodů: Žalovaná strana namítla proti žalobním u nároku, že žalobce převzal od Františka š-a, jenž mu hostinec
čp. 7 v B. prodal, závazek k odběru piva a ke splácení zápůjčky pří c
platkem 10 Kč k ceně za každý odebraný hektolitr piva. Pro zápůjčku
žalovanou stranou Františku Š-ovi dne 25. června 1928 poskytnutou
bylo vloženo právo zástavní ve vl. č. 7 poz. kn. pro kat. území B., nebyl
však zapsán ve hlavní pozemkové knize závazek k odběru piva a nestal
Se tedy věcným závazkem. Původní ujednání o závazku k odběru piva
a o splácení zápůjčky při tomto odběru váže jen smluvníky a ty, kdož
závazek osobně převzali. Žalobce podle kupni smlouvy ze dne 12. září
1930 převzal jen dluh ze zápůjčky na srážku kupní ceny k zaplacení
a zúročení, ale tím se nestal ještě osobním dlužníkem žalované strany
a nemá v té příčině rozhodující význam, že žalovaná strana již po podání žaloby, ve které žalobce uvádí, že závazek k odběru piva nepře
vzal, vyslovuje dopísem ze dne 26. 'února 1931 souhlas s převzetím
dluhu, neboť zaslání tohoto dopisu nepředcházelo ani se strany žalobce
ani se strany prodávajícího Františka Š-a prohlášení ke straně žalované, že žalobce přebírá závazek k odběru piva u žalované strany. Aby
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mohla býti žaloba zamítnuta, musilo by býti prokázáno, že žalobce
převzal osobně proti žalované straně závazek, že bude od ní odebírati
pivo a spláceti při tomto odebírání dluh 10 Kč při .odběr:, k,aždého
hektolitru. To dokázáno nebylo, naopak prvy soud zjlshl, ze zalobce
takový závazek nepřevzal, a nemohlo by býti žalobci na újmu ani,
kdyby byl o závazku svého knihovního předchůdce věděl, neboť šlo
o závazek osobní a ten musil býti výslovně převzat. Neobstojí ani názor,
odvolatelův že žalobce převzal závazek k odebírání piva a ke splácéní
zápůjčky p~dle ustanoveni § 1409 obč. zák. Třebaže šlo O prodej hostince, tedy o převzetí podniku, nešlo o dluh, nýbrž jen o ~ávazek k odebirání piva a ke splácení zápůjčky při odebírání. StanovIsko odvolat::~
vedlo by k tomu že by závazky, které jako věcná břemena nelze VIOZlh
do pozemkových knih, nabyly takto povahy věcných břemen. Rozlišovati pojem 'dluhů v té míře, jak to žal,ovaná str<l:na činí, není mož,né.
Podle §§ 904 a 1411 obč. zák. jest určem splatnost~ v pochybnostI ~.an~
ve prospěch dlužníka a proto nelze v jeho neprospech oddalovatI prljOtI
splacení, když chce platiti a nesplatnost není umluvena.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

Žalovaná odporovala žalobě a odporuje rozsudku jen názorem, že
žalobce jako dlužník musí dodržeti dosavadní způsob splácení, splácení
po 10 Kč při odběru 1 hl piva. O jiné, než o způsob a. ~ dobu ,:;plácen!
nejde a jen po této stránce bylo věc právně. PO,sOUdltI, ano ~alov~ne
nejde o jiné, než aby zustal nadále v platnostI zavazek k odberu pn:a.
Jde v podstatě o tři stěžejní otázky: 1. Zda žalobce p~:vzal_s km~ovmm
dluhem ze zápujčky poskytnuté dovolatelkou Franhsku S-OVl I je,ho
závazek k odběru piva výhradně z pivovaru dovolatelky, pokud ~e tyče
ke splácení dluhu jen příplatkem na kupní cenu za odebr~ne pIVO.
2. Zda došlo ku převzetí tohoto závazku ve smyslu ustanovem §§ 1~
až 1408 obč. zák. 3. Zda odpovídá žalobce dovolate1ce za tento zavazek, převzav hostinský podnik podle § 1~0~' ob~. zák. Ad 1. V tomt~
směru vyhovuje napadený rozsudek stavu vecl. a ~ak~nu a jest ve ~?~de
s rozhodnutími čís. 432'6 a 54015 sb. n. s., jlchz zasad soudy mzslch
stolic správně použily na případ, o nějž jde, a jenž má stejný skutkový
a právní základ. Nejvyšší soud neshledává příčiny, by se v souzeném
případě uchýlil od zásad citovaných rozhodnutí, pročež se dovolatelka
odkazuje na jejich odůvodně,ní. Nej~e jen o ur,če~~ .zp~sob~~placení
zápůjčky, nýbrž o samostatny osobm zavazek vypujčlteluv, jenz, nejsa
předmětem zápisu v knize hlavní, nepřešel na nabyvate:e dom~. Žalobce
není tudíž vázán ujednáním o splácení dluhu jen odberem pIva, a byl
oprávněn ve smyslu ustanovení §§ 904 a 1417 obč. zák. splatiti dluh
kdykoliv hotově. Ad 2. Dovolatelka tvrdila, že došlo mezi žalobcem a
Františkem š-em k ujednání, podle něhož žalobc~ onen závazek. př.e
vzal a že dovolatelka svým dopisem ze dne 26. unOTa 1931 prOjeVIla
s tí~to převzetím dluhu souhlas, čímž prý došlo k úplné asignaci ve
smyslu § 14()5 obč. zák. Z t~kového ,projevu ,věřit.elova ~uže mu vša~
vzejíti přímý nárok proti novemu dluzníku ovsem jen, doslo-h skuteč ne

k úmluvě o převzetí dluhu mezi dosavadním a 'novým dlužníkem. Než
odvolací soud zjistíl, že síce žalobce byl upozorněn Františkem š-em
na jeho záva,zek k odebírání piva výlučně z pivovaru dovolatelova, že
však k převzetí tohoto závazku žalobcem nedošlo. Vzhledem k tomu
nemá výše zmíněný dopis dovolatelčin významu a je zbytečné zabývati se otázkou, stal-Ii se tento projev včas. Z obsahu onoho dopisu
vychází také najevo, že sama dovolatelka nepředpokládala, že došlo ke
zvláštní úmluvě o převzetí dluhu mezi žalobcem a Š-em, nýbrž poukazovala jen k převzetf dluhu, nastalému podle jejího mínění převzetím
dluhU ze zápůjčky. Ad 3. Oba nižší soudy vyslovily, byť i z ruzných
důvodu, že propinační závazek nelze uznati za dluh ve smyslu § 1409
obč. zák. Otázkou, co rozuměti jest dluhy ve smyslu § 1409 obč. zák.,
zabýval se nejvyššl soud již ve svém rozhodnutí čís. 7072 sb. n. s. a
vyslovil, že dluhy ve smyslu § 1409 obč. zák. jsou nejen dluhy v užším
slova smyslu, nýbrž veškeré závazky z doby převzetí. Třebaže se tedy
pojem dluhů v § 1409 obč. zák. nevztahuje jen na dluhy peněžité, jest
schváliti právní názor odvolacího soudu, že se ručení nabyvatele podle
§ 14()9' obč. zák. nemůže vztahovati k osobním závazkum zcizitelovým,
jež podle své povahy nepřipouštějí takový převod. Přisvědčiti jest odvolacímu soudu v tom, že by opačné stanovisko dovolatelčino vedlo
k tomu, že by takovým způsobem závazky, které jako věcná břemena
do pozemkových knih vložiti nelze, obcházením zákazu zakládání reálných břemen propinačních podle pat. ze dne 7. září 1848 čís. 1080 sb.
zák. soud. čís. I. IX, nabyly povahy věcných břemen, což zajisté III.
dílčí novelou nebylo zamýšleno. Účelem této novely bylo chrániti zájmy
věřitelů, kteří poskytli majiteli podniku osobní úvěr spoléhajíce na
aktiva podniku, zájmy ty však chráněny jsou v případě, o jaký se
v tomto sporu jedná, již tím, že přejímatel podniku odpovídá za dluh
ze zápůjčky, nikoliv však za závazek ke splacení zápujčky jen odběrem
piva, čímž nikterak není ohrožena důvěra věřitelova, že své pohledávání
vydobude z aktiv podniku. Není proto v právu námitka, že žalobce jest
oprávněn splatiti dluh svuj jen odběrem piva, jak to žalovaná měla
umluveno s Františkem Š-em. Tvrzení žaloby o složení dluhu na soudě
pokládati jest podle § 267 c. ř. s. za doznané, ana je dovolatelka v ří
zení před první stolicí nepopřela, ač šlo o údaj pro spor rozhodný, a
žalovaná, nebyla-Ii o složení přímo zpravena, mohla se o pravdivosti
tvrzení toho snadno přesvědčiti. Nebylo tudíž duvodu a předpokladu,
že žalobce tvrdí nepravdu. Složení peněz stalo se tudíž po právu ve
smyslu § 1425 obč. zák., a byl tím žalobce podle téhož ustanoveni zákona zproštěn svého závazku, a je podle § 1426 obč. zák. oprávněn požadovati vydání kvitance a výmazní listiny.
čís.
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úprava pachtovného podle vládního nařízení ze dne 29.
1933, čís. 164 sb. z. a n.
Nejde o »ujednání pachtovného« ve smyslu § 1 v1ádniho
byla-li pachtýři poskytnuta sleva z ujednaného pachtovného.
(Rozh. ze dne IQ. března 1934, R II 15/34.)
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Žádost pachtýře o úpravu pachtovného s o udp r v é s t o I i c e
k námitkám propachtovatelů zamítl. Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc soudu prvé stolice, by, vyčkaje pravomoci,
dále jednal a znovu rozh~dl. D ů v 00 ~ y: ~těžov~tel ~ažád~~ o úpravu
pachtovného, proti čemuz se OdpurCl bramh bm, ze stezovatel od
1. prosince 1932 má sleveno od propachtovatelů na nájemném z 1 mě
řice 50 Kč, takže prý úpravou tou po 1. říjnu 1932 nastala změna
v pachtovném a proto se nemůže na pachtovné stěžovatelovo vztahovati cit. vládní nařízení. Soud prvé stolice názor propachtovatelů
schválil. Rekursní soud má za to, že propachtovatelé nemohou n~ se~e
vztahovati předpis § 1 vl. nař.čís. 164/1933 sb. z. a n., neboť hm, ze
propachtovatelé svým přípisem, ze dne 1. I:rosi~ce }?32 slevil~, s.vý~
pachtýřům ze starého pachtovneho 50 Kč z jedne mence, nelze nCl, ze
bylo pachtovné nově sj5'dnáno. Re~~rsní s.oud. má z,a to, ~~ se, pro pach:
tovatelé takovýmto zpusobem snaZl obeptr CIt. vlad. nanzenl. I kdyz
pachtýř slevu 50 Kč ze starého pachtovného odrazil a nižší pachtovné
zaplatil, přece podle n!,zoru rekursního soudu se tím ~~~zda} nároku na
slevu podle cit. vl. naL, pokud }~to slev,a by ~yla Vy~Sl UI;Z sleva s~u~
tečně poskytnutá. že by pachtyr byl vyslovne prohlasll, ze se vzdava
nároku na slevu pachtovného, bude-Ii zákonným předpisem nařízena,
se ani netvrdí. Nelze připustiti, by propachtovatel, zvěděv o chystané
zákonné slevě na pachtovném, předešel svou dobrovolnou třeba sebe
nepatrnější slevou účinnost zákonných předpisů tvrzením, že jeho sleva
je sjednáním nového pachtovného. Vždyť při správnosti názoru s~udu
prvé stolice by se muselo uznati za sjednání nového pachtovného 1 to,
kdyby propachtovatel na míře slevil třeba jen 1 Kč. Tím v~a~ by se
citované vládní nařízení úplně minulo cílem, což nemohlo býl! umyslem
vlády,
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D

ův O

d y:

Názor rekursního soudu, že v prosinci 1932 nebylo pachtovné Z?OVU
ujednáno, jest správný a vývody dovolacího rekursu ~ebyl vyvracen.
»Ujednání pachtovného« předpokládá, že, o~ě strany, mely v?l?o.st ro~
hodovati o pachtovním poměru, takže zalezelo na mch, Chtejl-h nablzené nebo žádané pachtovné přijmouti či odmítnouti. Pachtýři; jsouc~
platnou pachtovní smlouvou vázáni, se však nemohli volně rozhod.noub,
jak vysoké pachtovné chtějí platiti, nýbrž záleželo jen n.~ vůh propachtovatele. jakou slevu z ujednaného pac~tovného chce jl~ ~oskyt
nouti, a s tím, co jim slevil, museli se spoko]1tr. Nejde o ujednam stran,
nýbrž o jednostranný úkon propachtovatele.
čis.
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Přlpustnost pořadu práva pro nárok pragmatikálnlho úřednlka na
bývalých soukromých clsařských statcich v čechách, jenž byl pravoplatným nálezem ředitelstyí statků degradován a ze služby bez nároku
na pensi propuštěn a jeuž se domáhá na československ~m státu na
základě úmluvy mezi republikou československou a republikou Rakou-

skou ze dne 30. listopadu 1923 (ratifikované a Vyhlášetté pod čís. 187
sb. ,z. a ~. ~ r?k 1931) ,určení, že se jeho propttštěttí ze služeb na bývalych clsar~kých statclch stalo nepravem a že byl neprávem degradován, a placení pense.

~

m

II
~

(Rozh. ze dne 15. března 1934, R I 14/34.)
, Ža!ob,ce byl od ;5. ~á~í 1892 ~ragmatjkálním úředníkem na bývaly:'ch clsars.,~ych, nym statnrch statclch nepřetržitě ve služebním poměru
az do 31. r1]na 1913, kdy byl ze služeb těch propuštěn. Žalobce tvrdil
že se, jeho pr,:p~ště~! st~lo nepráyem a neodůvodněně, že byl nezá~
konnym zmatecnyl;r f1Ze~lm propustěn, když byl před tím stejným postupem degradovan. žadost o obnovu nebyla připuštěna ačkoliv
v době" kdy byl disciplinárni nález vydán, byl žalobce dušev~ě chorý.
Podle umluvy mezi republikou Československou a republikou Rakouskou ze dne 30. listopadu 19'23, která byla ratifikována republikou Čes
koslovenskou.14. května 1931 a vyhlášena ve sb. z. a n. dne 10. proSlOce 19}1, Č1S. 187 sb. z. ~,n., př!~lušejí žalobci se zpětnou platností
od 16. cervence 1920 pensIjní pozltky, které činí měsíčně 2.000 Kč.
Žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na československém státu
by ~yl~ uznáno oprávem, že ,se propuštění žalobce ze služeb bývalých
clsarskych statku stalo nepravem, ze ne právem stala se i jeho 'deO"rada,:e a že žalovaná strana jest povinna vyplatiti mu na zadrže~ém
sluzném, resp. na zaopatřovacích požitcích včetně drahotních i jiných
p~ída~k~ a p'říb~t~~~ého, nejméně 288.000 Kč, jakož i platiti mu nadále
vys!uzne" P:lsl~se]1cl m~ podle norem pro bývalé zaměstnance na bývaly:'~h clsarskyc~l statcl~h. S o oU d p r v é s t o I i ce odmítl žalobu pro
n~p~lpUS}n~st por,adu prava. D u vod y: Podle služební instrukce generalnrho redltelstvl ze dne 12. prosince 1894 čís. 4781 vztahovalo Se cís~řské na!ízení ze dnelO. března 1860, čis. 64 ř. zák. na úředníky na býv.
C1S. statclch a vztahUje se tedy na ně i služební pragmatika podle zákona ze dne 25. ledna 1914 čís. 15 ř. zák., takže tito úředníCi jsou post~ven~ na roveň ~ře?níkům s~átním, kteří však samostatným pořadem
prava zalobu proh statu podatr nemohou. Úmluva mezinárodní které se
?ovolává žalobce, nemůže o sobě poskytnouti uplatňovaném~ nároku
za)obcovu pořad, práv:" bkže žalobce samostatně proti žalovanému
stat,u vyst~povat~ nemuze. Rek U r sní s o u d zrušil napadené usnese.ll! ~ ulooztl prvemu soudu, by, vyčkaje pravomoci, bez ohledu na odmltacl duvod o žalobč- dále po zákonu jednal. D lr vod y: První soud
odmít! žalobr: z úřad,u p!O nepřípustnost pořadu práva, vycházeje z nesporne s~utecnOSÍ1, ze zalobce byl pragmatikálním úředníkem na býv.
CIS. statclch a tu že podle služební instrukce generálního ředitelství
nCjV. fondu ze dne 12. prosince 1894 čís. 4781 vztahovalo se císařské
~,aříz~ní z~ dn,e 1,0' ?Ěezn~ : 860 Čís.:;4 ř. z., jednající o disciplinárním
nzenr protr st~tnrm uredmkum a sluhum i na úředníky býv. cís. statku.
Z toho dovodIl první soud, že se tedy na ně vztahuje nyní i služební
~ragmatika podle zákona ze dne 25. ledna 1914 čís. 15 ř. zák. takže
trto úředníCi JSOll postaveni na roveň úředníkům státním, kteří však

I
J

I

I

I
I

I

-

Čís.

13365 -

-

304

čís.

13366 _
305

samostatným pořadem práva žalobu proti státu nemohou podati. Leč
napadené usnesení přehlíží, že zmíněnou instrukcí byla vyslovena platnost citovaného cis. nař. z r. 1860 jen potud, pokud v instrukci té nejsou předpisy odchylné, a že právě pokud se týče orgán~ povolaných
prováděti řízení disciplinární, má instrukce zvláštní předpISY a nepodrobuje úředníky cis. statků disciplinární komisí státních ú~ed.ní~ů,. nýbrž
ředitelství statků a nadřízenou instancí ustanovuje generalm redltelství
nejvyšších fondů. Z toho plyne, že právě, pokud se příslušnosti disciplinární týče, má instrukce předpisy odchylné a nemŮže tedy ~a~ta!i
příslušnost diSCiplinární komise pro úředniky sp,rávní, pr~grnatrkalm.
Tím jest však zároveň zjevn,o, ž.e o žalobc.ově ~,aroku pr,otr, ces~oslo
venské republice rozhodovatr neJsou povolany urady spravm a z:,. Jde
o nárok proti státu, jejž podle zákona ze dne 2. lIstopadu 19 18 CIS, 4
sb. z. a n, uplatňovati může pořadem práva, ježto nejde jen o přezkou
mání rozhodnutí úřadů správních, které v mezích své příslušnosti pořadem stolic rozhodly, naopak rozhodnutí pro. nepříslušnost ?depřely
dle nálezu vrchní disciplinární komise při mimsterstvu zemědelstvl ze
dne 2. října 1923. Na tom nemohla nic změniti ani úmluva mezi republikou Československou a Rakouskou o rozdělení odpočivných a zaopatřovacích požitků bývalých pragmatikálních ~am~stnanců správy
jmění druhdy vázaného pro rod Habsbursko-Lotnnsky, neb Jeho po-'
bočnou větev ze dne 30. listopadu 1923 uveř. pod čís, 187/1931 sb. z.
a n. Tam totiž, stanoveno jen, že budou převzata ona pensijní břemena,
jež souvisejí s nemovit?stmi onoho jmění; a jes,t, rozhodným, pro ,pře~
vzetí výplaty odpočivneho a zaopatrovaclho pozltku poslednr s!uzeb,~l
místo pragmatikálníhO zaměstnance, Zdali ovšem bude v souzenem pnpadě předpoklad pro přiznání platu žalobci ve smyslu čl. 2 CIt. ,smlou~y,
jest právě již věcí samého rozhodnut.í spor~, neboť dle d~s~va?nrho. pravního stavu žalobce nárok na penSI nema, byv dlsclplInarnrm nale:em
ředitelství cís. statků v Praze ze dne 31. října 1913 z trestu ze sluzby
propuštěn dnem 31. října 1913 a vyslovena ztráta vš~ch služeb,ních práv
a nároků i pense, kteréžto rozhodnutí nabylo právnl, mOCI, Je~to, rek~rs
prozatímního opatrovníka žalobcova byl rozho?nutrm generalnrho reditelství soukr. a rod, fondů císařských ve Vídnr ze dne 8, dubna 1914
zamítnut. Žádost o obnovu disciplinárního řízení a vyměření pense byla
generál. ředitelstvím ve Vídni zamítnuta. Ježto se žalobce pragmatik~~
ním úředníkem státním ani dle oné mezistátní smlouvy nestal, Jest pnslušný krajský soud civilní v Praze podle zák. ze dn~ 2., li~top~du, 1918
čís. 4 sb. z, a n. k rozhodnutí o tom, zda přes platne dlsclplrnarnl propuštění žalobce ze služeb právoplatným nálezem diSCiplinárním ~~ ~á
rok proti žalovanému státu pro uplatňova~ou zmatecnost dl,;'clplmar:
nrho nálezu, ježto podle tvrzení žaloby se pry dopustrl zpronever v.,dobe
duševní nepříčetnosti a za této choroby Jeho veden? v Jeho ~eprrtom
nosti řízení dísciplinární bez zastoupení Jeho v nem. To vse cestou
správní uplatňovati žalobce nemůže. Pobd, p~áva není, vyloučen, poně
vadž nejde o státního úředníka pragmaltkalnrho, ktery by ~padal ,pod
služební pragmatiku podle zákona ze dne 15. I~d!,a ~~14 ,ČI~. 15 ,r., z,
a tedy přezkoumání zachování zákonných předpISU v flzem dlsclplInarním řádnými soudy není vyloučeno.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu,

DŮVOdy:

Žalobce; který, a~ d~ roku 1~ 13 sloužil jako pragmatikální Úředník
~a soukl ~mych clsars~ych statclch v Cech ách a byl kárným nálezem
redltels~vl ~e,:ht~ statk:, ze dne 12. ~~ora 1913 degradován a potom nálezem ,teh~z ~edltel~tv! z,: dne 31; rlJna 1913, potvrzeným nálezem gen~ralmho redltelstvl tec~:e statku ze dne 8. dubna 1914 ze služby bez
n~roku, n,a pensI pr~pusten" dom~há se na československém státu na
zaklade umluvy mezI republIkou Ceskoslovenskou a republikou Rakou~~ou ze dn~ 30. listopadu 1923, jež byla ratifikována a vyhlášena pod
CIS. 187 sblrky z. a n. z roku 1931, placení pense, tvrdě že kárné nálezy o degrad_o,:ání a p;opuštění bez nároku na pensi n~jsou po právu
a JSou zmatecne. Marne se dovolaCÍ rekurent brání tomu že rekursní
soud, uznal v této věci pořad práva za přípustný. Žalob;e nebyl jako
zamestn~~ec !,a sou,~romých cís~řs~ých statcích, i když byl pragmatik~lnfm u;edmkem, uredmkem statnrm, ve službách státu a ve služeb~~m pomem k státu, pročež. tu dvorního dekretu ze dne 18. srpna 1841
C1S. 555, sb. z. s:' p~dle něho,ž pohledávky úředníka za státem, které se
odVOZUJI ze slt!;~bnl?o por;re~u ke státu, jest vyříditi pořadem správmI?, nelze,pouzllt a zalobm narok, pokud jde o placení pense z pořadu
prav~ ~ellI vyloučen. Na tom nic nemění zmíněná mezistátní úmluva,
nebot JI podstata a povaha žalobcova nároku na placení pense změny
nedoznala. Co se týče určovací části žalobního žádání by bylo uznáno
že se žalo?covo p,ropuště!,f ze služeb na bývalých crsařských statcích
~talo n,epraver;' a ze nepravem také byl žalobce degradován, ani tu por~d prav,a nem vyloučen. Jde, jak rekursní soud případně uvedl, o kárné
nalezy r,edlt.elstvf, pokud se týče generálního ředitelství císařských
statky, ~Ikol! o ká;né nálezy disciplinárních úřadů správních a služební
p~mer, ]e~oz se n,alezy týhly, nebyl s úkoly veřejnými spojen. Žádaný
prezkum techto nalezu nem soudu odňat (srovnej sb. n. s. 3123, 6236).
čís,
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Třebaže zrušovacimu usnesení rekursního soudu nebyla vyhrazena
p;av,?moc, a třebaže bylo rekursnlm soudem nařízeno další šetření, vři
nemz by nebylo, lze se obejíti bez slyšeni účastníků, není dovolací re1.<,urs p~dl~ d~~~ho ,odstave: § 52,! c. ř. s. nepřípustný, netýká-li se nartzen,; sef!'em ,lIZ otazky v puvodmm usnesení řešené, nýbrž jiné 'otázky,
, Predpls § 105 ex. ř, se vztahuje jen na obyl n é místnosti kterych ,dl?žnik nezbytně potřebuje pro sebe a pro členy své rodí~v ve
spol~cn~ domácnosti s nim žijicí, nikoliv na místnosti v nemovitosti
podleha1Ící vnucené správě, jichž dlužník používá k provozu živnosti
V takovém případě jest na vnuceném správci, aby, po přlpadě s~
~ou~!as~m soudu (§ 112 ex. ř.) učinil opatření, by povinný dal přimě
rene odskodnění za používáni takových místnosti nebo kdyby se zdráha~ místnosti uvolnil za účelem jinakého zpeněž~nj. '
(Ro,zh. ze dne 16. března 1934, Rl 144/34.)
Civilni rozhodnut[ XVI.
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Ex e k u ční s o u d přikázal vnucenému správci, aby vybíral Za
ponechání kavárenských místností dlužníku přiměřenou činži. R e k u r sní s o u d zrušil napadené usnesení jako nezákonné a uložíl
prvému soudu, by následkem tohoto zrušení učinil potřebná opatření.
D ů vod y: Přikaz prvního soudce vnucenému správci, by vybiral za
ponechání kavárenských místnosti přiměřenou činži, nemá v zákoně
oporu. Ani poukaz prvniho soudce na ustanovení § 1015 ex. ř. nemůže
nic znamenati neboť ustanovení zákona se vztahuje přece jen na bytové místnosti, které jest přenechati povinnému. Právem poukazuje se
také v rekursu k tomu, že tento příkaz vnucenému správci zní docela
neurčitě, jelikož jest přenecháno jeho uvážení, ustanoviti činži, kterouž
by mu měl povinný zaplatiti. Ale nehledíc k tomu, poněvadž vnucený
správce podle ustanovení ex. ř. jest oprávněn i bez schváleni exekuč
ního soudu nájemni smlouvy uzavírati, pokud jde o smlouvy obvyklého
trvání (§ 111 ex. ř.), není napadené usneseni v souhlasu se zákonem,
poněvadž s povinným nelze uzavírati takovou smlouvu. Neníeli z nemovitosti vzaté ve vnucenou správu výtěžku, nelze vésti vnucenou správu
a přichází v úvahu ustanoveni § 129 ex. ř.
Ne j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

D ft v od y:
Po formální stránce jest uznati na přípustnost dovolacího rekursu.
Nelze ovšem souhlasiti s vývody rekurentovými, že dovolacl rekurs je
přípustný proto, že napadené usnesení obsahuje pod nesprávným označenim zrušení usnesení prvého soudu věcně jeho změnu, neboť ve skutečnosti a podle povahy věci běží tu o zrušovací usnesení. Třebaže tomuto zrušovaclmu usnesení nebyla vyhrazena právní moc, a třebaže
bylo rekursnim soudem nařízeno další šetření, při němž by nebylo lze
se obejíti bez slyšení stran, nelze p,řece pokládati d?volací n;~urs p.o
rozumu druhého odstavce § 527 c. r. s. a § 78 ex. r. za nepnpustny,.
neboť nařízené šetření se netýká již otázky v původním usnesení řešené,
nýbrž jiné otázky, totiž případného zrušení exekuce podle druhého odstavce ~ 129 ex. ř. (rozhodnutí čís. 6044, 6242 sb. n. s.).
S hlediska orávního nelze odepříti dovolaclmu rekursu oprávněni.
Exekuce vnucen'ou správou se týká jen nemoyitosti - domu Č. p. 346
v M., v němž podle spisů obývá povinný s rodinou prvé poschodl, a
v němž v přízemí provozuje kavárenskou živ~ost. Podle pr,:ého odstavc~
§ 97 ex. ř. má býti vnucenou správou dosazeno zapravem vykonatelne
pohledávky z užitků a důc~~dů nemov~tosti. Př~dpis~ § 1015 ex., L, stanoví, aby povinnému, bvdl!clmu v dobe vnucene spravy v dome II postiženém, byly po dobů správy ponechány oby!né místno.stí, ,~!e:ých
pro sehe a pro členy své rodíny ve společné domacnosh s mm ZlJ1CI nezbytně potřebuie. Na jinaké místnosti p.ovinným použí~ané s," tyto 'před~
pisy nevztahují, a nutno proto, nema-I! se vnucena sprava mmouh
s úspěchem, využitkovati hospodářsky všechny ostatní místnosh domu,
bez ohledu na to, zda jich oovinný užívá k provozu živnosti. V takovémto případě bude m;tno, aby ,nu~ený sprá~ce. za příp~d~~ho. sou;rlasu
soudu (§ 112 ex. ř.) ucmll opatrem, by povmny dal phm:rene o.dskod~
nění za používání takových místností, nebo, kdyby se zdrahal, mlstnostl

uvolnil za účelem jinakého zpeněžení. Nesejde na tom zda toto odškod-

nění se zo~e ?ájel;mým nebo podobně~!,roto nepochybil soud prvé sto-

IKe, .vydav p'ns!t~sny poukaz ke zpenezení kavárenských místností povll1ny~ pouzlvanych, a n."lze v. tom shledávati nezákonnost, jak miní rekursnl soud, I nebylo zakonneho podkladu ke zrušení usnesení soudu
prvé, stolice, ani k nařízenému postupu dle druhého odstavce § 129
ex. r.
čís.
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, I !1otářské Spisr zřízené v rakouském státě jsou podle vládního fia!,!ze~t z." dne: 19, brezna,1919, čís. 145 sb. z. a n" exekučnÚDi tituly, na
Jlchz ,z~lade lze, povohti a vykonati exekuci v tuzemsku, vyhovují-Ii
pydmlnk~m § 1 cI~: 17 ex. r, (§ 3 not. řádu čís. 75/1871 ř. zák,),aniž
třebaprukazu vzaJemnosti a potvrzení o tom že rakouský notář je
oprávněn spisovati notářské spisy s účinkem vykonatelnosti v tuzemsku.
v

(Rozh. ze dne 16. března 1934, Rl 191/34.)

N~ základě notářs~ého spisu zřízeného v A. v republice Rakouské
pov?1!1 s o II d
ves t o II c e exekuci vnucenou dražbou nemovítostI; R ~ k u r sn; s o u d exekuční návrh zamítl a uvedl v otázce
o. nI~ tu Jde, v d u vod ech: Rekursní soud nesdílí názor strany po~
v,,;ne p.roJevený ve stížnosti, že notářský spis ze dne 9. září 1927 'akozto cIzozemský ~otářský spis nemohl,~y tvořiti exekuční titul pro e4ekUCl, že ~ tom smel u nem zaručena vzaJemnost, že spis ten neobsahuie
potv~zelll, .zastupítelského úřadu Československé republiky o oprávně
nostI ~~!are v A. se~l~ova!t hstmv, které mají tvořiti přímo exekuční titul, s ,uclnkem pro ClZlnu a zejména pro území republiky českosloven
ske,. ze SplS ,ten neobsa~uj~, zmocnění věřitele véstí exekucí na nemovitOS~l P?Vl!lDe strany nalezancí se v republice Československé a že nemá
cake. nalezltostI § 3 not. řádu. ježto není v něm uvedena doba kdy uvedeny tam dluh má býti splněn, a není prokázáno veřeinou listinou že
splatnost"dlu~u ~asta~a a do .iaké míry dluh ten jest 00 právu; n~boť
P?dle nanzenl vladl' Ceskoslovenské republiky ze dne ·19 .. března' 1919
ČJs. 145 sb. z; a n. a vládního nařízení ze dne 18. června 1925 čfs. 141
sb. z. ~ n. sml. k za"chování vzájemnosti exekuce na základ~ všech v Rakouske repubh~e z;í~ených spisů a listin, které podle !l 1 ex. ř. isou ti!uly e.xekučnrml, b)'ll v tuzemsku povolena a nařízena. Obmezení obsazeno .lest .v ~ 3 vl. nař. čís. 141 sb. z. a n. z roku 1925ien co do exekuč!,lho lltulu dle § 1 čís. 13 ex. ř. Lze tudíž v tuzemsku vésti exekucí
(ake na zákl.ad~. notářského spisu, zřízeného v republice Rakouské. má-Ii
SpIS te~ nak::ltosll § 3 not. ,řádu a není proto také třeba potvrzení
~ }om, ze nota~ v A. ]est ooravněn sepisovati notářské spis)' s právnim
uClllkem . pro. ceskoslov;"skou republiku. Jak vyplývá z notářského
sp~su, m~ SplS t;n dOI?zku vykonatelnosti ve smvslu !i 3 not. spisu a
zeJm~na J~s.t v nem take uvedena s dostatečnou určitostí doba, kdy dluh
se ma plll1ll, a nebylo proto třeba předkládatí veřeinou listinu o tom že
splatno~t 9luhu nastala. Rovněž nelze z notářského. spísu důvodně 'vyVozovab, ze by exekuce k vymožení dluhu mohla býti vedena jen na ne-
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movitosti ve spise tom jmenované. V. dalším "d?vo~i1 reku~s~í sou?,}e
v souzeném případě není notářský Sp!S exek~cm:,: btulem, ]~z!o pry Jl:"
není prokázáno, že vymáhajícímu ventelI pnslusl proh dluzmku vymac
haná pohledávka.
'
'
.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu a uvedl v otazce,
o niž tu jde, v
dlivodech:
Rekl1fSní soud správně dovodil, že i notářské spisy pořízené v rakouském státě jsou podle vládního nanzení .čís. 115/19 sb. z. a n. exekučními tituly, na jejichž základě lze povolIh a vykonah e~ek~cI v tuzemsku, vyhovují-li podmínkám § 1 čís. 17 ex. ř. ~§ 3 not. ~. ČIS. 75/7;
ř. z.), aniž třeba průkazu vzájem':?sh. a ~otvrze~l o tom, ze rakousky.
notář je oprávněn sepisovati notarske spIsy ~ uČI~ken; vy~on~telno.sy
v tuzemsku. Správně posoudil věc i v tom sH;eru, ~e predlozeny not arský spis podmínkám těm vyhovuje,.y:,en~vlte }ake c:, do doby splat~
nosti a přípu,stnosti e,xek~~~ I na ]lne predmety nez na nemovltosh
v něm zvl "šle uvedene, lezlcl v Rakousku.
čís.
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Poiišťovací smlouva.

" "
'
Ustanovení pojišťovacl smlouvy, ze. k '?~~am~m o ~kode bude
škoda vyšetřena zvláštni vyhledávací komlsi, je]lz vysledek l~st po<lldadem pro j)!ljištěncův nárok, když s ?ím o~ě ~!rany souhlas~. a ~uh!as
depsán!m protokolu potvrdily, nem na prekazku, ,~y s~ POjlstn~k ,?reď
~šetřením škody onou zvláštni lmmisi nedovolal radnych soudu zalobou o plnění.
(Rozh. ze dne 16. března 1934, Rv I 1754/32.)
žalobce poiistil si nemovitosti proti požáru u žal~vaného 'pojišťova~
cího spolku. Dne 15. ledna 1930 pojistil žalobce tytez nemovltos!l protI
požáru i u pojišťovny C" což oznámil dne 24. lrstopadu jg30 zal~~':í
nému. žalovaný spolek dopisem ze dn.:' 26. lIstopa~u 19 .. , ~ypove e ,
a v mazal poiištění žalobcovo, iežto .:,al,ob,ce uzav;eI ~o]lste~J s )?Oiišťbvnou c. Dne 6. prosince 19'30 pO]lstene nemovlto~tr vyh~:~Iy. Za. b
" t ,'de domáhal se žalobce na žalovanem p01JstovaClJ11
10 ou, o mz Ll 1 ,
. t
. b 1 po
~polku by bylo ziištěno že pojišťovací smlouva mezI s ranamI y a
,
rávu 'až do kon~e rok~ 1930 a že prohláše~í, ~~lovaného o, ustoupem
bd tohoto poiištění jest bezúčinné. O b a n} z s I S o ~ d Y z~ob~ ~r
mítly od v'o 1 a c í s o u d z těchto d ů vod u: Podle nazor;, o vS' aCll0
souél~ není tu podmínek ziišťovací žaloby podle § 228 c. r. s. Zalabce
se domáhá žalobou z1ištění že poiišťovací smlouva mezt str~naml byla
, . ; do l,onc' e roklI 1930 a že prohlc,šení žalovaneho spolku
po pravu az
..'
,.,
od' , , 1 b
o ustou ení od tohoto poiištění jest bezučrnne. K ?du~o nem.~~ o Y
'd' ,P ke krytí škodyviniklé žalobci ohněm mé nrIspetJ I POl1stovna.
uva I, ze ,
.
, .. t't' , '1 bce nem s to by
C v listě"n p0měru který lest ješte Zl1S 1 1, ze za o
'
'
,
t~ho času' žaloval
zaplacení určité škody. Že žalobce má zájem na

d

zjištění
poměru

co nejdříve, že žalovaná strana jest povinna v později určeném
krycí povinnosti pojišťovny C. škodu ohněm z požáru hraditi.
S právním' názorem žalobce, že nemůže žalovati o zaplacení určité
škody před zjištěním trvání pojišťovací smlouvy nelze souhlasiti. Jest
nesporno, nač byl žalobce u obou pojišťoven, u žalovaného i u c., proti
ohni pojištěn a výše škody způsobené na staveních požárem dne 6. prosmce 1930 jest mu známa, pokud se týče mohl ji vyšetřiti. Žalbbce
může proto žalovati o zaplacení způsobené škody a neni tu právního
zájmu, by trvání pojišťovací smlouvy do konce roku 1930 bylo co nejdřive zjištěno. Žalobce v odvolání sám uvádí, maje patrně na zřeteli
ustanovení § 53 (2) pojišťovacího zákona, že jsou obě pojišťovny povinny v zákonném poměru ke krytí škody. Trvání smlouvy pojišťovací
do konce roku 1930, pokud se týče v době případu pojištění mohlo býti
zji.štěno ve sporu o zaplacení odškodného.
Ne j v y Š š í s o u d

nevyhověl

dovolání.

Důvody:

Dovolatel vytýká, že nemohl žalovati přímo o plnění, poněvadž prý
podle § 49 stanov má vyšetřiti škodu zvláštní komise ředitelstvím po.iiŠťovny sestavená, takže prý není ve výlučné mocí dovolatele výši
škody zjistiti, nýbrž vyžaduje se součinnost žalované strany, a tím je
prý právní zájem na brzkém zjištění podle § 228 c. ř. s. prokázán. Nelze
však dovolateli přisvědčiti. Odvolací soud případně dolíčil, že dovolatel
, znal skutkové podklady i pro výpočet výše škody požárem mu způso
bené i pro určení poměru! ve kterém žalovaná pojišťovna a pojišťovna
C. má škodu hraditi. Tento názor dovolatel nenapadá, nýbrž spatřuje
překážku jen v ustanovení § 49 stanov, než i to nedůvodně, neboť, nehledic ani k tomu, že z této okolnosti právní zájem na zjištění neodvozoval, přehlíží, že § 49 stanov nestanoví, že předpokladem žaloby
o plnění jest vyšetření škody zvláštní vyhledávací komisí, nýbrž, že výsledek vyhledávací komise jest jen podkladem pro pojistníkův nárok,
když s ním obě strany souhlasí a souhlas podepsáním protokolu potvrdily (§ 49 odstavec 2 poslední dvě věty stanov). Jde tu jen o mimosoudní vyšetření škody za součinnosti obou -stran, jež nemůže zameziti
dovolání se řádných soudů (§ 19 obč. zák. a § 1 j. n.), právě tak, jak
nepřekáží žalobě o plnění úmluva o rozhodčích podle §§ 52 a 22 stanov
v případě nesouhlasu stran s výsledkem vyhledávací komise, neboť tu
by šlo o nepříslušnost řádných soudů, k níž lze přihlížeti ien k námitce
žalované strany, jak bylo vysloveno v rozhodnutích čís. 2i45, 2811 a .i.
sb. n. s. A této námitky se žalobce nemusí obávati ani, kdyby byl žaloval přímo o plnění, ana se žalovaná pojišťovna podle účinného ustanovení § 11 odstavec (2) zákona o pojišťovací smlouvě (§ 1617 čís. 3)
nemúže dovolávati rozhodčího soudu, když odmítla plnění, prohlásivši,
že Dojišťovací smlouvu zrušila. Že by žalobce měl přes možnost, žalovati o plnění právní zájem na pouhém zjištění z jiných důvodů, nelze
seznati, naimě any stanovy neobsahuií ustanovení, že pojistník musí
soudně uolatniti svůj nárok do určit~ doby pod ztrátou nároku ve
smyslu § 20 odstavec (2) zákona o pojišťovací smlouvě (§ 167 čís. 10).
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Pojišťovacl smlouva.
Pokud propachtovateli nemovitosti, pojistivšímu se proti škodě,
která by mn vznikla při zničeni strojů na nemovitosti požárem, opětným
jich postavením a domáhajlclmu se na pojišťovně, když pojistná pří
hoda nastala, odškodnění, nemůže býti pojišťovnou namítáno, že Shořelé stroje nebyly jeho v1astnictvlm, nýbrž vlastnictvlm pachtýřů, a že
propachtovatel podle pachtovní smlouvy není povinen ke znovuzřízení
shořelých strojů a k vynaložení nákladů na jejich montáž, nýbrž že jsou
k tomu povinni pachtýři, aniž, že propachtovatel shořelé stroje dosud
znovu nezřídil a náklady na montáž dosud nevynaložil.

(Rozh. ze dne 16.

března

1934, Rv 12153/32.)

Žalobce, mlynář, uzavřel se žalovanou pojišťovnou pojištění proti
požáru. Pojístil u ni zejména budovu, mlýnské zásoby, mlýnské stroje,
zařízení inventáře, transformátor, elektroměry a posléze i montáž strojního zařízení. Když mlýn žalobcův vyhořel, byla škoda způsobená na
montáži mlýnských strojů stanovena na 27.2001 Kč. Žalobě o zaplacení
těchto 27.200 Kč bylo obě man i ž š í m i s o u d y vyhověno, o d v o I a c í m s o ude m z těchto d ů vod ů: Nesprávnost právního posouzení shledává odvolání v tom, že soud prvé stolice uznal žalovanou
pojišťovnu povinnou k zaplacení pojistné sumy 27.200 Kč za výlohy
montážní, ačkoliv prý ve smyslu pojišťovacích podminek žádná škoda
žalobci nevzešla neb aspoň dosud nevzešla a ačkoli ve smyslu čl. 25
poj. podmínek neprokázal, že ie zabezpečeno použití sumy té podle
jejího určení, t. j. k montáži strojového příslušenství. Odvolání poukazuje v tomto ohledu k tomu, že strojní zařízení ve mlýně podle nesporného přednesu stran nenáleželo žalobci, nýbrž N-ovi a Ž-ovi, kteří je
z vlastních prostředků svého času jako nájemci mlýna namontovali a
žalobci je též aní později do vlastnictví nepředali, takže škodu jeho
shořením včetně montážních výloh utrpěli sami, ale sami neuplatňují a
uplatňovati nemohou, poněvadž smlouvu o pojištění montáže ani neuzavřeli, nýbrž žalobce, který tím o nic nepřišel a také nepřijde, ježto,
jsa vázán nezruš.eným dosúd nájemním poměrem s N-em a Ž-em, povinnými smluvně k znovuzbudování mlýnského zařízení na ylastní náklad, nejen nemusí, nýbrž ani nemůže zatím jiné stroje dáti namontovati. Odvolání však přehlíží, že předmětem pojišťovací smlouvy, kterou
žalobce osobně uzavřel dodatkem k pojišťovacím smlouvám, týkajícím
se budovy, strojů, zásob atd., není jako v těchto ostatních smlouvách
určitá nemovitá nebo movitá věc, jejímž zničením nebo poškozením nás,ledkem požáru vznikne škoda ve smyslu čl. 1 poj. podmínek, kterou se
žalovaná strana zavázala nahraditi, nýbrž že předmětem pojištěni je tu
zvláštní majetkový zájem, záležející ve ztrátě nákladu, spojeného
s montáží strojového zařízení, které jako takové bylo zvlášť pojištěno.
Namontování tohoto strojového zařízení představuje ur·čitý kapitál,
jehož bylo k tomu zapotře-bí a jehož pro případ zničení strojů požárem
bude zase k jich opětnému postavení zapotřebí. Žalobce, majitel mlýna,
který bez strojového zařízení není produktivní, měl a má zajisté na tom

m~letk~vý zájemz. by si ,vedle náhrady za budovu samu a za strojové
z~nzem, z~bezpecII I mozn~st postaviti si nové stroje v nově zbudovanem mlyne, 1., J... dost~tečny k nové montáži kapitál, a žalovaná se za
smlu.venou premll zav~zala pro případ p.ožáru mu tento kapitál pojistiti
~. otazka, kdo t1.to n?,ve stroje k tomu cíh dodá, zda si je opatří žalobce,
CI Z.?~ Je ~od~.I1 stan nebo noví jeho nájemci, je a byla i při uzavření
P?JIstovacl s';1l?uvy, zcela podružná, najmě ana žalovaná právě z ostatnich .sml,:v vedela; ze stroje samy, u ní rovněž pojištěné, nejsou vlastnlctvlm "zalobcovym a obsah nájemní neb pachtovní smlouvy neb I
tehdy}'n tom. mkterak zdůrazněn aniž vůbec vzat v úvahu. Nepráve~
pro!o zalova,na p,ouk~zuJe k tomu, že žalobci fakticky žádná škoda nevZnIkl~, pO,neva~z pry n<:byl zmařen kapitál jím do montáže investovaný
a po~ev~dz, zahm aspon, k tomu cíli nového kapitálu ani nepotřebu·e.
Vyh?remn; namontovaných, třebaže cizích, strojů utrpěl žalobce škodu
proh ktere s~ u, žalované pojistil, ježto stroje ve mlýně shořely a ža~
lobc,e se mllSI ,:!. tou aneb onou cestou postarati o namontování strojů
no~ych ~ tato skoda bJ:.la též rozhodčím řízením jako trvající uznána
a clse}n;: stanovem, a zalovaná je proto povinna ji nahraditi. Pokud
?dvol~m p,oukaz,uJe k tomll, že podle čl. 25 poj. podm. může býti ods!wdne pozadovano od ní teprve, je-Ii zabezpečeno, Že peněz bude upotreb~no podle JejIch určem, v souzeném případě k namontování strojů
tvořI cích přJsluš~nst~í poj!štěné budovy (mlýna), je rovněž na omylu:
Z?,~ ]e~t ~d~razmŤl" .~e s~ c1. 25 týká jen budov k vůli zajištění reálních
ventelt.lz :e )e. t~ vy]lm~cné ustanovení, které nelze libovolně rozšiřovati
na popstem pna, ze]mena na souzený případ pojištění montážních nák~~dů" které, vůbec ani jako příslušenství v úvahu nepřicházeií neboť
pnslu~enstvlm mO,hly bX?ýti n~nejvýše jen stroje samy, které lÍ~lv jako
takove,samostat~e popsten,Y, mkoliv však montážní náklady s jich postavenllll spo]ene. Žalovana proto neprávem namítá předčasnost žaloby
z tO.hoto, dů~odu, neboť její povinností jest vyplatiti vzniklou škodu a
nem opravne,n:, ;kontrolovati, jak pojištěnec s vyplacenými penězi naloží.
Ne] v y s S I S o u d nevyhověl dovolání.
Důvo

dy:

Dovolatelka, vytýkajíc odvolacímu rozsudku nesprávné právní posouzení věci, zastává názor, že se žalobce nemůže vůbec neb aspoň
toho čas~ d?máh~ti náhrady pojištěných montážních nákladů, poněvadž
na ~lO~tažnr.ch nakladech dosud škodu neutrpěl a utrpěti nemůže, any
shorele ,stroje dosud nebyly jeho vlastnictvím, nýbrž vlastnictvím N-a
a Ž:a" zalobce podle pachtovní smlouvy není povinen ke znovuzřízení
shorelych ~trojů a vl;'~aložení nákladů na jich montáž, nýbrž jsou
k ,tomu povml11 pachtyn N. a Ž. Avšak, i kdyby nebylo zvláštního pon;;r~ žalo!JCe k pachtýřům, žalobce ani netvrdil, že shořelé stroje znovuzr}dil a naklady na montáž vynaložil. Dovolatelka má tedy za to že by
nar~k na náhradu. montážních výloh žalobci mohl vzejíti teprve' kdyby
~trole by!!, znovuz!jzenY:, jím, a poněvadž se tak dosud nestal~, že je
zalo,ba P!l ne]menSlm predčasná, avšak že mu nárok vůbec nepřísluší,
ponev~.dz pod~e pachto,vní :mlou~y jsou povinni stroje znovuzříditi
pachtýn a ne zalobce, hto vsak naklady na montáž strojů nepojistili.
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Tomuto právnímu názoru nelze přísvědčiti. Jest nesporno, že náklady
montáže strojů pojistil žalobce. Žalovaná věděla, že stroje nejsou vlastnictvím žalobcovým a nebylo tvrzeno, že pří ujednání pojišťovací
smlouvy byla vzata v úvahu také smlouva pachtovní a to tak, že by
ustanovení obou smluv byla k sobě v tak úzkém vztahu, že tím byl založen poměr vzájemné závislosti. Nemůže proto žalovaná z pachtovní
smlouvy uzavřené mezi třetími osobamí nic pro sebe dovozovati. Pro.
ni plati a jest závazná jen smlouva pojišťovací, kterou převzala povinnost pro případ poiístné příhody nahraditi žalobci montážní náklady.
Za to jí platil žalobce prémie. Proto nebylo třeba prováděti důkazy,
k nimž dovolatelka poukazuje, nehledíc ani k tomu, že okolnosti, jež
jimi chtěla prokázati, přesně a úplně neuvádí a ani nedoličuje, jaké
závěry z nich činí. Žalobce pojistil svůj majetkový zájem, totiž kapitál,
jehož pro případ zničení strojů požárem by bylo třeba k opětnému jich
postavení. Shořely-Ii stroje, utrpěl žalobce škodu, proti které se pojistil, neboť musí se postarati o namontování strojů jiných. Bylo právě
účelem pojíštěni, by získal potřebné k tomu prostředky. Není správné,
že by odškodnění mohlo býti žalobcem požadováno teprve, až budou
stroje znovuzřízeny. Pro to není v zákoně ani ve smlouvě podkladu.
Dovolatelka nemůže se zejména odvolávati ani na článek 25 pojišťova
cích podmínek, který se týká jen budova nikoli příslušenství (strojtl),
tím méně nákladů montážních. Poněvadž tedy nastala pojistná příhoda
a žalobce jí utrpěl škodu, která v rozhodčím řízení byla také číselně
určena, jest nárok žalobcův splatný a žalovaná jest povinna, aby škodu
tu žalobci nahradila. Jak žalobce s vyplacenou náhradou naloží, jest
jeho věcí. I kdyby stroje nepostavil, nemohlo by mu býti namítáno bezdůvodné obohacení, poněvadž nárok na náhradu montáže nebyl učiněn
závislým na jich skutečném znovuzřízenÍ.
čls.
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I když byla krycí směnka vyplněna dnem splatnosti předcházejlclm
době, kdy byly dospělé splátky na směnečnou pohledávku, nejde o vyplněni proti úmluvě, byla-li směnka zažalována až, když nastala již
ztráta lhůt a splatnost zbytku pohledávky, k jejimuž zajištěni směnka

sloužila.
(Rozh. ze dne 16.

března

.

byla stanovena v odstavci 4. podmínek mimo jiné ztráta lhůt nebudou-Ii

dvě. po sobě jdoucí měsíční splátky zaplaceny. Sporná směnka je vyplnena dne,;, splatnosh 15. dubna 1932 a byla zažalována 8. března
1933 pro častku 8.390 Kč se 6,% úroky od 16. dubna 1932, avšak za
sporu obmezena na 7.390 Kč se 6% úroky od 1. únOra 1933 do 25
března 1933 z 8.390 Kč a 6% úroky od 26. března 1933 z 7.39D Kč ~
na útraty. Soud prvé stolice zrušil směnečný platební příkaz k námitce
žalovaných, že směnk~ byla eroti úmluvě vyplněna co do splatnosti 15.

dubna 193~, a t? z. du.vo~u, ze ~enastaly v té době předpoklady splatnostl kapltalu, ZjlShv, ze zalovam do této doby nebyli v prodlení s dvě
ma po. sobě jdoudmi ,:,ěsíčními splátkami, důsledkem čehož byla směnka
vyplnena ~r.oh ~mluve ~§ 6 (2) Sm. zák.), a je tedy neplatná. Odvolací
soud schvahl nazor prveho soudu. S názorem nižších soudů nelze bezvý~radně souhlas~ti. Námitka protismluvního vyplnění směnky byla by
zajlste. opodstatnena, ~dyby .žalobkyně byla směnku takto vyplněnou
soudne uplatmla v dobe, kdy ještě nenastala ztráta lhůt a tím splatnost
celé~o z.bytk.~ ~a'pitálu, P?něvadž ?y tu nebyla splatnost pohledávky,
k jej1muz z':Jl~~em byla smenka "ydana. Než žalobkyně uplatnila směnku
teprve, kdyz jlZ nastala podle rozsudkového zjištění ztráta lhůt a splatIlOSt zby.tku pohled.ávky. Nebylyť měsíční splátky od 1. prosince 1932
dne, zaloby, to J:st
8. března 1933 placeny, a byla také prosba
zalo.bnr ,za sP.oru p.nz~usobena tomuto stavu věci. V takovém případě
nelz~ duvodne poprrah platnost směnky, jež právě k zajištění této pohledavky byla zalobkym odevzdána, a je podřadnou okolnost že žalobkyně vJplnila směnku dříve ?nem splatnosti 15. dubna 1932, a~a ji tehdy
~oudne neuplat~I1a. Os!atne doslov odstavce 1. podmínek opravňoval
zalobkym vy~ln~tl a pozadovah zaplacení, nedodrží-Ii kupitelé platební
p?,d,?rnk~, zejmen~.moh!a žádati po případě i jen jednotlivé dlužné mě
SlCITl splatky rovnez smenkou kryté; to zejména padá na váhu v měsící
du~nu 19.32, kdy žalovaní se zpozdílí se splátkou o třináct dnů. Vyplnrla-h .zalobkyně tehdy směnku dnem 15. dubna 1932 jako dnem
splatnosh, avšak upla!nila-Ii ji soudně teprve, když nastala dle úmluvy
splatnost z~bytku cel~ pohledávky, k jejímuž zajištění sloužila, nelze
v tom sp~!rovah prohsmluvné vyplnění směnky, opačný názor by odpor.oval ~.c.~lu a povaze ,kry:í směnky. Nebyla proto věc po právní
stran ce nrZSlml soudy spravne posouzena.

00

90

1934, Rv I 338/34.)

Směnečný

platební příkaz byl pro c e sní m s o ude m p r v é
s tol i c e k" námitkám žalované zrušen. O d vol a c í s o LI d napadený
rozsudek potvrdil.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou niž.ších soudů a vrátil věc
prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.
Důvody:

Jde o bianco krycí směnku, kterou žalovaní odevzdali žalobkyni
k zaiištění zbvtku kupní ceny za koupený motocykl a měli spláceti
v měsíčnfch splátkách po 645 Kč, počínajíc 1. prosincem 1931, při čemž

čís.

13371.

,,:!anželé mohou se pro případ sporu o rozvod neb o rozluku dohodnouti o prozatímním výživném, které má býti manželce za sporu placeno. BXla-li dohoda učiněna pro dobu budoucí a pro připad, o němž
nebylo JI~tO, zda a kdy nastane, jde o smlr a .lest věcí jeho výkladu zda
podle vul~. stran bylo výživné určeno nezměnitelně pro všechnu' budoucno~t, Cl zda bylo stanoveno hledíc k poměrům obou manželů a vů
bec k vseobecným poměrům doby, kdy byl smír uzavřen.
(Rozh. ze dne 16. března 1934, R II 98/34.)

-

Čís.

13371 -

314

315

V odstavci V. notářského spisu ze dne 12. června 1911 dohodly se
manželé, že v připadě podání žaloby o rozvod nebo rozluku manželství
kterýmkoliv z manželů má manželka za všech okolností právo na oddě
lené bydliště a že manžel v případě tom jest povinen, rovn~ž za, všech
okolností, platiti manželce až do pravoplatnostt rozsudku o zalobe nebo
až do opětného manželského spojení pr,?zatímní vý~ivné ,250, Kč mě
síčně pod exekucí podle § 3 not. r. Man~el~~; b~dhcI oddelene, p~dala
na manžela žalobu o rozvod a o placem vyzlvneho a současne uCInlla
návrh, by jí bylo povoleno prozatímní opatření placením prozatímního
výživného 2.000 Kč měsíčně, ~terážto č,ástka J:"Ý od~ovíd~ asi ?50 Kč
z roku 1911. Jinak uvedla manzelka v navrhu, z~ hled;c k ,umluve .~ ~o
tářském spisu není třeba prozatímního opatrenl oddelenym bydhstem,
S o udp r v é s tol i c e .zamítl náv;h manželky na \?lacení, výživného.
Rek u r sní s o u d zrušIl napadene usnesem a U10Zll prvemu soudu,
by, vyčkaje pravomoci, o návrhu žalobkyně na povolení prozatímního
opatření znovu rozhodL
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu,
Důvody:

Manžel nic nenamítal proti oddělenému bydliští manželky a aní
v nynějším rekursu neodporuje tomu, že manželka bydl,í odd~leně, a nic
nevytýká v té příčině, že manželka nenavrhla povo!~nl oddelen~~,o by,
dliště podle § 382 čís. 8 ex, ř. Následkem toho nemuze se ne]vyssl soud
otázkou odděleného bydliště zabývati. Stěžovatel odporoval a odporuje
jen výši požadovaného zatímního výživného, zastávaje názor, že ujed:
nanou částkou 250 K (rovnající se číselně 250 Kč) jsou vázány o~e
stran v, že zrušení smlouvy by mohlo býti vysloveno jen ve sporu a z~
v řízění o zatímním opatření nemůže býti řešena otázka, zda uJednane
výživné odpovídá nynějším poměrům, čili nic. S názorem tím nelze souhlasiti. Stěžovatel sám v rekursu uvádí, že ujednání o odděleném bydlišti a o prozatímním výživném mělo pr~ případ ~oz_vodovéh~ sporu
nahraditi prozatímní opatř:ní, pod~e §. 382 cís. ,8 e~. ~,_zalobkyne se takového prozatímního opatrem »urcemm prozattmm VyZIVy« podle § 382
čís. 8 ex. ř. domáhá - jak výslovně při ústním jednání prohlásila --:-:-'
ale žádá, by prozatímní výžívné, ~.~~ré jí bylo ,notář;;kym spisem zaJIštěno, bylo zhodnoceno pod!e nyn~JsI ce~y _penez. M~~h t~dy s;lUd 10Z- .
hodnouti o návrhu žalob kyne, mUSI se prave v tomto nzenl zabyvatr odstavcem V. notářského spisu, který upravuje týž předmět. Není o tom
pochybnosti, že se manžel~ m?hou J?~o ~řípad sP.oru ,o r~z."od TI\;bo rozluku dohodnouti o prozatrmnrm vyzlvnem, ktere ma bytr manzelce za,
sporu placeno, neboť jde o nárok čistě soukr?,mop;ávní (rozh. ~ís. 2190,
7633, 8110 a jiná sb. n. s.). T~ké v tom_t? pnpad':. byla takov~. dohoda
učiněna, a to pro dobu budouCI a pro pnpa~c.o nemz, ne~ylo JI,S30,· ~da
a kdy nastane. Strany ujednaly takto o VySl prozatrmn~ho vyzlv,neho
smír podle § 1380 obč. zák. Správně rozpoznal ~ekurs~l s5':,d, ze ~u
platí výhrada rebus sic stantibus (§ 13~? ~bč. z,ak.~. :f!merenost "vyživného se mění podle potřeb osob{' k vyzlve opravnene I _p~dle zpu~o:
bilosti osoby k výživě povin~é a vubec podl~_~as~ a pomeru. Jest ve5'1
výkladu smíru, zdali podle vule stran bylo vyzlvne urceno lako nezme-

nitelné pro všechnu budoucnost,

či

zda bylo stanoveno hledíc k

pomě

ruin obou manželů a vůbec k všeobecným poměrům oné doby, kdy byl

(srovnej také rozh. čís. 2190 sb. n, s.), V souzeném pří
není o tom pochybnosti, že, strany, dohodnuvše se roku 19,11 o zatímním výživném 250 K měsíčně, pokládaly podle tehdejších poměrů
částku tu za postačitelnou, by zajístila manželce zatímní slušné výživné,
příslušející jí podle §§ 108 a 117 obč. zák. a § 382 čís. 8 ex. ř. Rovněž
není nejmenší pochybnosti o tom, že 250 korun rakousko-uherských
mělo v roce 1911 daleko vyšší vnitřní hodnotu než má nyní 250 Kč. Nebrání tedy svatební smlouva z roku 1911 tomu, by nebylo manželce pro, zatímním opatřením podle § 382 čís. 8 ex. ř. vyměřeno slušné zatímní
výživné, ano je zřejmé, že se od té doby poměry podstatně změnily a
že zejména nákupní cena peněz poklesla tou měrou, že na to obě strany
v době uzavření smlouvy nemohly pomýšleti (§ 1389 poslední věta
obč. zák.).
smír

uzavřen

padě

čís.
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Hmotnému odevzdáni není na závadu, že prodaných

věcí

je

větší

Poč~'hmotnému odevzdáni nestačí,

že kupítel převzal koupené věci tím
že každý jednotlivý kus vzal do ruky a prohlásil, že jest to
nyní jeho, a že prodatel předal kupiteH klíč od pokladny, kde byla uložena část koupených předmětů a klíč od obchodní místnosti, měl-Ii
iprodatel, třebaže jen občasně, přístup do pokladny a do obchodních
~místnosti.
.'
(Rozll. ze dne 16. března 1934, Rv II 219/34.)
způsobem,

Žalobouproti vymáhajícímu věřiteli domáhala se žalobkyně, by byla
z exekuce proti Edmundu S-ovi vyloučena celá řada věcí, tvrdíc, že jest
vlastnicí vylučovaných věcí. O b a niž š í s o u d y uznaly podle žaloby.
Ne j v y Š š í s o u d žalobu zamítl.
D
Žalobkyně

ů vody:

se domáhi( vyloučení řady předmětů z exekuce tvrdíc, že
tyto jsou jejím vlastnictvím. Aby byla žaloba úspěšnou, musila by
žalobkyně prokázati jednak titul (§ 424 obč. zák.), jednak způsob nabytí vlastnictví, totiž tradici (§ 425 obč. zák.), V prvém směru zjistily
nižší soudy, že žalobkyně počátkem roku 1929 ujednala se svým zetěm
Edmundem S-em, dlužníkem, smlouvu, kterou tento na ni převedl všecky sporné předměty za 120.000 Kč, kteroužto částku jí podle tvrzení
žalobkyně dluh oval. Ať. již by se pojímala tato smlouva jako smlouva
kupní nebo jako úplatná smlouva, směřující k plnění na místo plar:ení
ve smyslu § 1414 obč. zák., byla by tato smlouva dostatečným důvo
dem k nabytí vlastnictví (§ 424 obč. zák.). Nepodařilo se však žalobkyni prokázati tradici. V té příčině zjistily nižší soudy, že žalobkyně
převzala sporné věci tím způsobem, že každý jednotlivý kus vzala do
věci
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ruky a prohlásila, že jest to nyní její a že S. předal také žalobkyni klíč
od pokladny, kde byla uložena část sporných předmětů a klíč od obchodní místnosti, který zůstal v držení žalobkyně až dosud. To však
nestačilo k řádné tradici ve smyslu § 426 obč. zák., podle něhož jest
v souzeném případě posuzovati skutečnost převodu věci na žalobkyni,
ano jde o movité věci, které dopouštějí hmotné od.evzdání. Hmotnému
odevzdání nebylo na závadu, že prodaných věcí byl větší počet; nebof
toto množství mohlo by míti jen v zápětí, že hmotné odevzdání by vyžadovalo poměrně delší čas, což nelze pokládati za zvláštní obtíž ve
smyslu § 427 obč. zák. Pojem hmotného odevzdání podle § 426 obě.
zák. jest však vykládati v souvislosti s předpisy §§ 312 a 315 obč. zák.
Přejímateli musí býti zjednána možnost bezprostředního a výlučného
nakládání s věcí. Vzala-li žalobkyně ony předměty jen do ruky, ale ponechala-li je dále II dlužníka, nepřevzala je tím do výhradn"é držby a to
ani tím ne, odevzdal-li jí dlužník klíče od pokladny, a od obchodní místnosti, když netvrdila, že by byla měla jen ona sama přístup k této místnosti neb k pokladně a naopak z jejího vlastního přednesu je zřejmo,
že k nim měl přístup, třeba jen občasně, i předatel věcí, dlužník. Neprokázala tudíž žalobkyně jednu z podstatných náležitostí nabytí vlastnictví, žaloba není opodstatněna.
čís.
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Nedodržení předpisů prvního odstavce § 369 zákona ze dne 15.
června 1927, čís. 76 sb. z. a n., a vládního nařízení ze dne 20. prosince
1927, čís. 175 sb. z. a n., pokud j!m byl proveden předpis třetiho odstavce § 369 zákona čís. 76/1927 sb. z. a n., nemá v zápětí zánik zástavního práva podle § 368 zákona řádně nabytého.
(Rozh. ze dne 17.

března

1934, R I 177/34.)

V exekuční věci Okresní hospodářské záložny proti dlužníku bylo
zabaveno a soudně prodáno 14 krav. Proti u sne sen í p r v é ho
s o u d u, jímž byl výtěžek za prodané krávy přikázán vymáhající věři
telce, podal rekurs berní úřad v M., ježto pět z oněch 14 krav bylo již
dříve zabaveno pro vykonatelnou pohledávku na dávce z majetku. R ek u r sní s o u d přikázal československému státu v prvém pořadí k hotovému zaplacení výtěžek za prodaných pět krav. D ů vod y: Berní
úřad v M. podáním ze dne 9. července 1933 přihlásil k rozvrhu nejvyššího podání dlužnou dávku z majetku, prvý soud však na tuto pohledávku níc nepřikázal, ač zjistil, že berní exekucí byly zabaveny krávy
soudem zabavené a to tak, že berní zabavení bylo provedeno dne 10.
ledna 1931. Zástavní právo tudíž nezaníklo, ježto neuplynula ještě tří
letá promlčecí lhůta. Berní úřad, jehož zástavní právo na prodaných
svršcích bylo soudu hlášeno a ze zájemního protokolu berního úřadu
patrno, měl býtí jako účastník vyrozuměn o roku k rozvrhu n~jvyššího
podání, leč neutrpěl újmy, ano mu rozvrhové usnesení bylo prece Jak~
účastníku doručeno. Berní úřad pak podal do rozvrhového usnesem
stížnost, čímž má rekursní soud nedostatek vyrozumění berního úřadu

za napravený, zvláště, ano to není ani vytýkáno. Ježto berní zabavení
předcházelo zabavení soudnímu, musí soud dbátí ústavního práva kterého bylo již dříve nabyto.
N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu.

'

Důvody:

Podle § 368 zák. ze dne 15. června 1927 čís. 76 sb. z. a n. proved~ním berní ,:x~kllce n.abývá stát zástavní právo pro vymáhanou pohle-

davku I;a s~rsclch v zajemmm protokolu sepsaných a popsaných a toto
zástavlll pravo zamkne teprve, .nebyl-li prodej zabavených věcí proveden do tn let ode dne zabavenI. Pro pořadí takto nabytého zástavního
práva je rozhodnou doba skutečného výkonu zájemního popisu. V odstavci prvém § 369 zákona se ovšem stanoví, že, předchází:li berní zástavní právo soudnímu, provede exekuční úřad co nejrychleji zahájenou
berní, e~ekuci a případný přebytek složí u exekučního soudu, a ve smyslu trelIho odstavce tohoto paragrafu je vládním nařízením ze dne 20.
prosince 1927 čís. 175 sb. z. a n. podrobně stanoveno, jakým způso
bem se exekuční úřady a soudy navzájem zpravují o nabytých zástavních ~rávec~. Avš~k nedodržení těchto předpisů o sobě 'nepůsobí zánIk .zastavmho prava podle § 368 zákona řádně nabytého. Jelikož je
zjištěno, že mezi soudně zabavenými a dne 18. dubna 1933 exekučně
~:odanými 14~ravami bylo skutečně oněch 5 krav zabavených berním
. uradem v M. jlZ dne 10. ledna 1931, rozhodl rekurs ní soud správně.
čís.
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Právo na bezplatný odběr vody pro dům z obecního vodovodu .lest
právem služebnosti.
Rušila-li obec oprávněného ve výkonu služebnosti odstraněním
rour, jest povinna, by vše uvedla v předešlý stav tak že se oprávněné
mu poskytuje dřívější odběr vody, není však povir~ učiniti zařízeni
k~eré ?y za~ez~ečovalo takovou kvalitu vody, aby jí mohlo býti použl~
va~o lak? pltne vody, neposkytoval-Ii vodovod již před porušením zalllcene pitnou vodu.
(Rozh. ze dne 17. března 1934, Rv I 669/32.)
, Spol~vlastníci domu čp. 16 v T. domáhali se na městské obci T., by
zalovana, byla uznána povinnou obnovití tak zvaný vodovod S. až ke
~p~jce pred domem čÍs. 16 v T. v původním stavu tak, by zařízení mě
nCI 1.300 m. bylo vedeno bezvadnými dřevěnými žlaby a železným pokubll11, ktere podle terénu jest z části položiti téměř při povrchu, z částí
p~k 80-130 cm hluboko, by studna byla úplně bezvadně vybetonovana a ,?I:a:~ena ~ermeticky uzavřen~m litino~ým poklopem, tedy ve
s~avu dr~vels1 odber vody co do kvantIty I kvalIty jak pokud jde o odber 'plt~e tak I užitkové vody, poskytujícím a zákonným předpisům odp~vI~ajícím, jakož i že to má býti schváleno vodním úřadem, anebo na
111lste. tohoto znovuzřízení a umožnění odběru vody z vodovodu S. zaplalIh ročně žalobkyni částku 2.224 Kč, Žalobci odůvodňovali žalobní
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žádost tím, že s držením domu čp. 16 v T. jsou spojeny podle prodací
listiny ze dne 16. března 1764 služebnost práva vésti do domu vodu
z parcely k. č. 4227/29, nacházející se v horní části ulice, a tato služebnost jest prý také zapsána na listě podstaty statkové o držebnosti
domu čís. 16 v knihovni vložce čís. 16 pro T. Vlastníci domu čís. 16
vykonávali toto právo až do roku 1925. Voda prý byla delší dobu než
40 let vedena do dvora domu čís. 16 trubicemi z nádrže, později prý
byla připojena v zařízení vodovodu S. před nádrží přípojka, z níž voda
tekla přímo do nádrže ve dvoře domu čís. 16, a to stále, takže nádrž
byla stále plná a přetékající voda odtékala. Voda prý stačila zásobiti
dům čís. 16 plně pitnou a užitkovou vodou. Výkon práva byl žalovanou
stranou znemožněn tím, že dva roky před podáním žaloby byl vodovod
zrušen. žalovaná strana prý má platiti, neobnoví-Ii vodovod, ročně
2.224 Kč. Vodovod S. dodával prý žalobcům hygienicky bezvadnou
vodu, které bylo užíváno též k pití. Poškozením vodovodu zhoršila se
jakost vody. Žalovaná strana nevyhověla žádosti o znovuzřízení vodovodu. Pro c e s n i s o udp r v é s t o I i c e vyhověl žalobě, pokud
se domáhala toho, aby žalované město bylo uznáno povinným obnoviti
tak zvaný vodovod S. až ke spojce před domem čís. 16 v T. v pův?d~
ním stavu tak, aby zařízení měřící 1.300 m bylo vedeno bezvadnyml
dřevěnými žlaby a železným potrubím, které podle terénu jest z části
položiti téměř při povrchu, z části pak 8Cl--130 cm hluboko, podle toho
tedy obnoviti stav, poskytující dřívější odběr vody co do kvantity i kva~
lity se zřetelem na užitkovou vodu nebo na místě tohoto znovuzřízení a
umožnění odběru vody z vodovodu S. zaplatiti ročně žalující straně
2.190 Kč; zamítl pak žalobu, pokud se domáhala toho, by studna byla
úplně bezvadně vybetonována a opatřena hermeticky uzavřeným litinovÝm poklopem a by byla znovu zřízena tak, aby zajišťovala dřívější odběr vody co do kvantity a kvality, také pokud jde o pitnou vodu, jakož
i že to má býti schváleno vodním úřadem. O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání ani té ani oné strany. D ů vod y: K o d vol á níž alob c ů: Podle znaleckého posudku nelze vůbec docíliti toho, by pramen vodovodu S. byl technickými zařízeními tak zachycen, by bylo lze
docíliti odběr bezvadné pitné vody. Z toho vyplývá, že žalobní žádání
ohledně opatřování" zajištění dřívějšího odběru bezvadné vody pitné
a schválení vodovodu vodním úřadem iest neodůvodněné. Neboť žalobci nežádají opatření a zajištění vody, by jíiako pitné a užitkové iako .
posud mohli používati, nýbrž trvalé zajištění a opatření, jak z jejich
přednesu ve sporu plyne, vody pitné, bezvadné jakosti. K tomu žalo~
vaná není povinna, jelikož ani před porušením vodovodu S. žalobc!
tvrzeném voda bezvadné iakosti trvale netekla. Podle posudku znalce
není to ;ni možné. Tím méně jest žalovaná povinna vypátrati místa,
kde prameny vodovodu, pokud by to vůbec bylo možné, vznikají, vykoupiti pozemky a je jinou, lesní kulturou osázeti, by pitná voda v jakosti bezvadné vodovodem S. mohla býti docílena. žalovaná není proto
ani povinna provésti opatření žalobci požadovaná, úplné bezvadné vybetonování studny a opatření její hermeticky. uzavřenýo; litin5'vým ?o~
klopem k vůli zajištění opatření bezvadné pItné vody, jehkoz opatrem
těch ani dříve nebvlo, a nelze také opatřeními těmi bezvadné jakostí
pitné vody vl!bec docíliti.
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K o d vol á níž a lov a n é: Nesprávné právní posouzení vec!
odvolatelka v tom, že soud první stolice mluví o právu služebnosti vedení VOdy z vodovodu S. pro dům čp. 16 v T. Předchůdcům žalobců bylo prý jen poskytnuto právo z kašny v Hořejší ulici na parcele
č. kat. 4227/1 (náves) se nacházející rourami majítelem domu čp. 16
položenými vOd,u pro d~o; ten jen sváděti a vésti. Měl prý tedy jen
právo, bezplatne, jako J1O! spoluobčané, vodu bráti, kdež tito ji musili
nositi z kašny a předchůdci žalobců měli právo rourami vodu z kašny
a později, když zřízena spojka, přímo do dvora domu zavésti. Právo to
není prý služebností vedení vody a zaniklo prý postavením nového vodovodu. Uplatňovaného odvolacího důvodu tu není. Žalovaná sama ve
sporu přiznává, že jde o knihovní právo žalobců, tedy o právo založené
na soukromoprávním důvodu, jež prý je však neopravňuje k bezplatnému braní vody z nového vodovodu. Podle přílohy čís. 6 byla smlouva
kupní '0 domě čp. 16 dne 16. března 1764 mezi smluvními stranami
ujednána na purkmistrovském úřadě v T. v přítomnosti celé rady a kupující převzal od prodávajícího právo vedení vody z kašny. Podle kupní
listiny ze dne 16. března 1764 byla pak služebnost oprávnění toho pro
dočasného vlastníka knihovního tělesa ve vložce číslo 16 pozemkové
knihy T. na listu A poznamenána. Již z toho patrno, že nejde o oprávnění majitele! domu založené na veřejnoprávním titulu, nýbrž na titulu
soukromoprávním. Jest proto přisvědčiti právnímu názoru soudu první
stolice, že právo žalobců jest právem služebnosti na odběr vody z vodo. vodu S. Nesprávně P!ý posoudil soud prvé stolice věc po stránce právní,
ukládaje žalované, by vodovod S. znovu zřídila. Podle § 472 obč. zák
jest vlastník právem služebnosti zavázán· ku prospěchu druhé osoby.
oprávněného něco trpěti neb opomenouti. Podle § 482 obč. zák. jesi
prý věcr žalobCi!, by udržovali vodovod S. K odstraněni rour vodovodu
u přechodu přes mlýnský potok dal prý žalobce příkaz bez usneseni
městské rady. Žalovaná obec není prý proto povinna ke znovuzřízení
vodovodu. I tyto výtky jsou neodůvodněné. Žalovaná vůbec ani netvrd.ila, že k znovuzřízení vodovodu, k uvedení jeho do dřívějšího stavu,
?~1l1 pO."lllna. Naopak, se sama snažila vodovod za sporu dáti do poradku, leho opravy predsebrala a Sama ve sporu tvrdila že vodovod
dala .ii.ž do p.ořád~u. Tvrzení její, že k tomu podle § 482' správně 483
obč. zak. nem povlOna, jest tedy vlastně novotou v řízení odvolacím podle. § 482 c. ř. s. nepřípustnou. Ostatně nejde o udržování vodovodu
nýbrž o jeho znovuzřízení, o uvedení do dřívějšího stavu. Přerušení vo~
~ovodu přes mlýnskou strouhu stalo se sice, jak soud první stolice ziisťule, k příkazuprvžalobce iako stavebního referenta žalované obce
poněva~ž .na rychlé opravení jezu majitelem mlýna bylo naléháno a be;
ods!r~neTIl rour oprava ta, jak žalovaná sama v odvolání přiznává,
mozna nebylo. Prvžalobce dal k tomu příkaz v září 1926 jako stavební
referent, tedy za žalovanou obec, a žalovaná sama povinnost k opravě
V?dovodu uznala tím, že roury opět položila, neboť při ohledání soud~lm dne 25. dubna 1928, jak jest zjištěno, vodovod opětně fungoval.
Z,~lovaná i v odvolání příznává, že vodovod opět zřídila. Toto opětné
zfIzení vodovodu, jak soudním ohledáním a znalcem jest prokázáno,
.lest nedostatečné, Jakž i žalovaná v odvolání připouští. Pokud odvolatelka vytýká, že žaloba směřuje jen k tomu, by žalovaná byla chikanospatřuje
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vána, že tedy měla býti podle § 1295 druhý odstavec obč. zák. zamítnuta, nelze jí rovněž při svědčí ti. Jest pravda, že žalobci mohou vodu
z nového vodovodu zavedeného do jejich domu odebírati. NikoJív však
bezplatně, nýbrž proti placení všeobecného a zvláštního vodného,
kdežto v souzeném sporu jde o uplatňování práva na bezplatný odběr
užitkové vody pro dům žalobců. Že z práva toho nemají žalobci, když
musí platiti všeobecné vodné, žádný prospěch, jak žalovaná vytýká, nec
lze tvrditi. Z toho patrno, že se výkon práva toho neděje zřejmě za úče
lem žalovanou poškoditi, že tu tedy není předpokladu pro použití ustanovení § 1295 druhý odstavec obč. zák.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl ani dovolání žalobců ani dovoláni
žalované.
D

ů

vod y:

K d o vol á níž a lov a n é: Dovolací soud schvaluje názor odvolacího soudu, že právo žalobců, o kteréž jde, jest právem služebnosti
k odběru vody z vodovodu S. Dovolání správnost tohoto právního závěru ostatně ani nenapadá. Žalobci mohou se tedy na vlastníku služebné
věci domáhati toho, by je nerušil ve výkonu služebnosti, a, stalo-Jí se
tak, by vše uvedl v předešlý stav (§ 523 obč. zák.). V souzené věci nebylo o tom sporu a nižší soudy též zjistily, že roury vodovodu S. byly
odstraněny a žalobcům tím výkon služebnosti znemožněn. Nejde tedy
o udržování vodovodu, k čemuž žalovaná ovšem není povinna (§§ 472,
482 obč. zák.), nýbrž o znovuzřízení vodovodu, pokud byl odstraněn,
tedy o uvedeni do dřivějšího stavu z důvodu náhrady škody (§ 1323
první věta obČ. zák.). Žalovaná vytýká odvolacímu soudu, že ji neprávem odsoudil k znovuzřízení celého vodovodu, ačkoli se přerušení vodovodu přes mlýnskou strouhu nestalo k příkazu obce, nýbrž bylo před
sevzato prvním žalobcem o vlastní újmě, dále že na dvou mlstech nedaleko domu K. a lesa B. - zůstaly staré roury nedotčeny a nastaly
jen závady ve vedení následkem stáří a opotřebení vodovodu. ~eč tut?
okolnost žalovaná v řizeni v první stolici nepřednesla a, uplatnuJe-1r JI
teprve v dovolání, po ukazujíc k tomu, že je : posudku }n~lcova zřej;n~!
jest připomenouti, že udáni svědků a znaJeu nenah;azu]1 a n;',doplnu]1
nedostatečný přednes stran. Jde proto v tomto smeru o nepnpustnou
novotu k níž nebylo lze přihlédnouti (§ 504 druhý odstavec c. ř. s.).
Pokud' se pak týče první okolnosti, zjistily nižší soudy, . že přerušení
vodovodu přes mlýnskou strouhu nařídil první žalobce Jako stavebnt
referent žalované obce, poněvadž majitelem mlýna bylo naléháno na
rychlé upravení jezu a bez odstranění rour nebylo. lze tuto opravu, p;o- .
vésti. Nesejde však na tom, zda první žalobce tu Jednal bez lormalmho
usnesení obecního zastupitelstva, pokud se týče bez příkazu, vědomí
purkmistrova, ježto to nemá významu pro posouze~í spo:u . .Neboť jak dovodil odvolací soud - jest podkladem pro zalobm narok stav,
který byl později vytvořen obcí samou P'ři. opětném zřízen} vo~ovodu
přes mlýnskou strouhu. Nižší soudy zps!lly v ~~n:to s~,eru, ze to:o
opětné zřízení vodovodu bylo nedostatecne a ruslve zasahlo, d,o prav
žalobcl1. žalovaná obec netvrdila, tím méně prokázala, že prv!11 zalabcE
toto opětné položení rour vykonal sám o sobě nebo že to učinil někdo

jiný bez

:0;0

příkazu

a

vědomí

příslušných činitelů

a proto

ručí

obec za

opě~~~, zřízení v~do~odu a rušivé účinkÝ jeho nedostatků. Zji-

~teno-lt ntz~lml
zebnosh rus~nl!

soudy, ze temlt~ ne?os,tatky žalobci byli ve výkonu sluI."oh?u se domahah napravy na obci (§ 523 obč. zák.).
Neop,odstatnena ]e vyt~a d~v?latelky, že žaloba měla z důvodu § 1295
dru~y odst~vec ob,~' zak. !'yh zamítnuta, ježto prý směřuje jen k tomu,
bJ:' zal~van~ byla slka~ovana. V tomto směru stačí poukázati ke správnJ:'m,?uv~dum odvolaclh~ sou~u, jež schvaluje nejvyšší soud. žalobcům
nalezl. pravona bezplatnJ:' odber, užitko~é VO?J:' P;o jejich dům. I kdyby
m~s,e11 b)~ o,hledu ~a pra~o sluze?nosÍl plahh vseobecné vodné, zbývá
J~ste ~vlas~m, vo~~~, .l~hoz placem se v případě znovuzřízení vodovodu
Zle]me, znac~e sm,zl, Jezto bude omezeno Jen na odběr pitné vody z všeobecneho mestskeho vod~vodu. že žalobcům nejde o pouhé šikanování
o?ce, plyne I z !oho, že JSou. ochotni se spokojiti místo plnění ročním
ducho?em a O?CI tak umožňUjí přiměřeně nižší částkou na penězích se
spr~shh pro m o?tížnějšího plnění ve věci samé, a toto právo volby je
obCI vyh;azeno az do doby v druhém odstavci § 12 ex. ř. uvedené takže
~elze am, o tom .n:luviy" že by žalobci, zvítězivše ve sporu, mohÚ obec
slkanosne donuÍlÍl prave k znovuzřízení vodovodu.
'<: d ,!,v o ! á níž a lob c ů: Bylo již dolíčeno, že dovolatelé mohou J~n Z~?,:t.I"aby ~odovod bJ:'1 uveden v předešlý stav, tak že jim poskytu]e dnveJsl odber vody, ze se však nemohou domáhati zařízení
k~eré ?y za~ezl?ečovalo takovou kvalitu vody, aby jí mohlo býti použí~
va~o lak~ pltne vody, neposkytoval-Ii vodovod již před porušením zarucene pItnou v,:d~. 1'!ižší soudy zjistily z výpovědí svědků, že voda
. z v?dovodu S., Jeste nez byl porušen, zejména po deštích tekla zkalena
takze ,?usela k pití býtí brána jiná voda, a zjistily dále z posudku znal~
cova, ze prame~y :,~dovodu neumožň:,jí odběr vody pitné ve vlastním
slova smyslu, nybrz Jen vodu pochyb ne Jakosti, způsobilou jen za »užitkov.ou vodu«, a to v podstatě pro polohu pramenů uprostřed hnojených
poh, pro, nedos,~ate~ lesm'.téh~ okolí a pro nedokonalé technické proved~m celeho zanzem. Nem am o tom sporu že zdravotní úřad při komlsionelním l~dnán! ze dne 24. června 1927' shledal vodu k pití nezpů
sobIlou a, n~nc1t1 dusl~dkem toho uzavření kašny pro účely vody k pítí.
Je tedy zav':,r odvo!aclho soudu opodstatněn, že ani před porušením vodovodu z neho netekla taková voda, jež by odpovídala. požadavkům
které se mohou klásti na vodu pitnou, že jakost vody se porušením vo~
dovodu nezhoršila a že aní znovuzřízením vodovodu podle dřívějšího
sta,vu by se nedalo docíliti vody lepší kvality, jež by mohla býti politickym úřadem schválena a přípuštěna jako pitná voda. K tomu cílí vedlo
by Jen, Jak soudy z P?s.:,d~u, znalce s12rávně za to měly, zmodernisování
vod~vod~, .~aJme nove yman} pramenu, vykoupení pozemků v okolí pramenu a ]eych osa~~m lesm kulturou, zasazení nových těsných rour
z doko~aleho mater~alu ,:,P?~.: zkrátka zříz:,ní ~ opatření, jež nespadají
pod pOJ~m »,uvede~1 v: dnveJsl s:av«} k nemuz obec, hledí-Ii se k pov~ze prava ,zal?bc~, Jako pouhe sluzebnosti, nemůže býti uznána povlI~nou. Z !ehoz 9uv.odu ~e~í o?ec povinr:a 'provésti žalobci ještě dále
poz~dovana .opatrem, t. ]. uplne bezvadne vybetonování studny a zří
z;,m he:m~:lcky uzayřeného litinového poklopu na ni, ježto opatření
tech am dnve nebylo a aní pro odběr užitkové vody nejsou nutná. .
Civilní rozhodnutí XVI.
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Pokud lze snižiti výživné přisouzené rozloučené manželce podle
obč. zák. vzhledem k tO~I;I, že bÝyalému ~anže!i jest se nyní
starati o druhou manželku a o deb z druheho manzelstvt.

§ 1266

(Rozh. ze dne 17.

března

i k zákonným povinnostem žalobce, k jeho platební mohoucnosti odvo!ací so~d l,ni';lo, to i k yýděle~né ne~~hopnosti žalované, a podle' toho
urcdy od3k~dne, zalov.ane ,volnym. uvoazeni~ a" nalezly na odpovídající
tomu smzel11 odskodneho zal ovane puvodne pnsouzeného. Určení výše
odškodného i snížení odpovídá platebni schopnosti žalobce.

1934, Rv I 2202/32.)
čís.

Rozsudkem ze dne 9. října 19,z5 byl uznán josef B. povinným, by
platil své manželce Anně B-ové výžívné měsíčních 300 Ke. Rozsudkem
ze dne 3. ledna 1927 bylo manželství manželů B-ových rozloučen~
z viny josefa B-a. Žalobou, o niž tu jde, domáh~l se josef B. na Anne
B-ové snížení výživného na měsíčních 150 Kč, Je.zt9 se po rozluce. m~n
želství jeho se žalova~ou .znovu oženil s ~af1l S-ovou, z. ktereh~zto
manželství vzešly dve dltky. Pro c e s n I S? udp rve s t 0,1. c e
snížil výživné na měsíčních 200 Kč. O d vol a c I s o u d nevyhovel odvolání žalované.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalované.
D

ů

vod y:

Nelze přisvědčití názoru dovolání, že výži~EIé p.řisouz~n~ žalovan.~
rozsudkem ze dne 9. října 1925 již proto nemuze byh zmeneno !Ja J~JI
škodu, poněvadž má povahu zadostiučinění podle ~ 132~ obc. zak.
Plné zadostiučinění, kterého se má dostati rozloučene manzelce podle
§ 1266 obč. zák., zahrnuje v sobě P?dle; l.'ře?'pi~~ § p2~ obč. z~k. nete~
náhradu skutečně utrpěné škody nybrz I pnmerene odskodněm za usly
zisk. Přihlíží-li se však k zásadě téhož předpisu, že škůdce má. uvésti
vše v předešlý stav a, není-li to možné, že m~ nah:a?ltI odhadm ce~u,
sezná se, že li žalobkyně, která rozlukou manzelstvl. Jen. ~. v.my .manz<;lovy pozbyla nároků a. práv podle §§ 91 a 92 obč. zak., JeJI uplne dostIučinění spočívá ve ztraceném nároku. na výživném. Roz!uko~ Jest man~
želka zproštěna povinností uložen~ch jí v § ~2 o!JC. zak., ~esa~~
proto její náhradní nárok za hramce § 91 obc .. zak .. a nesml, bJ.h
úplně ztotožňován s nároky podle §§ 91 a 92 obč. zak. Narok.manzelcl~
podle § 1266 obč. zák. v podstatě zůstává nárokem vy~!Vovaclm, .a musI
proto býti hleděno i k potře~ám. manželky, ! .k ostatm~ zákon~ym povinnostem manželovým, kdyz zakon dop?uSh, .by se ]lch. podpl, aby
v nové manželství vstoupil a manželske povmnost: plml. ~ozsudek
upravující obsah této povinnosti činí tak podl~ po~eru, k!ere tu by:y
v době jeho vydání, a nastane-li pak pods.ta.tna zmena v t,:chto pomerech nemÍ1Že oravo platnost rozsudku zabramtI tomu, by odsko?né byl~
rozs~dkem znovu upraveno. Zjistily-li nižší soudy, že zalovany, v dob~
vydání rozsudku a výživném měl příjmů ,roč,ně 9 ..67~ Kč, kdezto nyn.1
musí se starati o druhou manželku a dve deb ve veku 4. a 6 let, m~
čistý příjem ročních 12.562 Kč, jest zřejmým, že se pom.ery ~odsta.tne
změnily v neprospěch žalovaného, ne;boť po zaJ;lacenl odskodneh~
žalobkyni 3.600 Kč ročně zbylo pro ne ho. samotneho 6.072 ,Kč, nym
šak mu zbývá 8.962 Kč pro čtyři členy rodmy, a Jest proto oduvodnena
~aloba o sriížení odškodného. Nižší soudy při řešení otázky, J,:k dalec.e
jest přípustné snížení odškodného, přihlížely í k potře bam zalovane,

13376.

, ~ro ,~po~ ~ neplat,!1o,st nebo neúčinnost exekučního titulu jest vý_
lucne prlslusny exekucnt soud, vznikl-Ii z podnětu a za řízení exekuč
ního a má-Ii výsledek tohoto sporu právni důsledky na vedení exekuč
ního řízeni (§ 39 čís. 1 ex. ř.).
(Rozh. ze dne 17. března 1934, Rv I 2585/33.)
tal?vaný ve?l pro.ti žalobcůn; k ':.~dobytí peněžité pohledávky, při
souzeno m,u smenečnym platebll1~ pnkazem krajského soudu v M. ze
dn; 6. kvetna 1932 exekUCI, nejprve vnuceným zřízením zástavního
prava a pak vnucenou dražbou. Obě exekuce povolil okresní soud ve V.
Žalobou, zadanou na krajském soudě v M. domáhali se žalobci na žalova~ém, by bylo uznáno právem, že se směnečný platební příkaz krajskeho ,soudu v M. ze ~ne ,6. ~větna ~ 9~2, znějící na 50.000 Kč s přísl.
pro?lasll]e za neplatny a ze zalovany Jest povInen souhlaSIti se zastavemm exekuce E 1792/32' okresního soudu ve V., týkající se vnucené
. dražby nem~lVitostí zapsaných ve vložce čís. 1128 poz. knihy pro V.
Pro c e s n I s o udp r v é s tol i c e žalobu zamítl o d vol a c í
'
s o u d napadený rozsudek potvrdil.
. ~ ~i v y š š í s o u d z podnětu dovolání zrušil napadený rozsudek,
Jakoz I rozsudek soudu první stolice a celé řízení jako zmatečné a odmítl žalobu.
Důvo.dy:

, V souzeném případě jde o žalobu, která jest podle svého obsahu
~alobo? pod.le § 35 ex:, ř.~ jakž ji i oba nižší soudy posuzovaly, neboť
~al?bC! tvr?1 a dokaZUji, ze exekučně vymáhaný nárok není po právu,
ze zalOval1y nemá p ~ hle d á v k u proti nim a že byl úplně uspokojen.
Tomuto obsahu zaloby ovšem neodpovídá konečný návrh v němž
se ž.á,~á, ?y s~ěneč,ný platební příkaz, exekuční titul, byl prohlášen za
bezucmny. V zalobe se tvrdí a není o tom sporu, že exekuci vnucenou
dražbou. nemovitostí žalobců - jež dala podnět k tomuto sporu _
p o volIl okresní soud ve V. usnesením ze dne 28. srpna 1932. Byl
tedy pro žalobu oposiční v Ý I uč n ě příslušným okresní soud ve V.
(§ ~5 druhý odstavec a § 51 ex. ř.), který podle exekučního spisu povohl nejen exekuci vnucenou dražbou, nýbrž jíž llřed tím exekucí vnucený~ zřízením práva zástavního (viz plen. rozhod. býv. neiv. soudu
~e VI~m z 21. června 1904 Pras. 365, Ol. U. n. ř. 2729). Než i kdyby
slo ? zalobu o neplatnost nebo neúčinnost exekučního titulu (§ 39 čís. 1
ex. r.), ~yl by pro ~alobu ':.ýluč~ě pří s 1u š n Ý I? týž soud, iako soud
~?,ek~cnl (§ 17 ex. r.), ponevadz Jde o spor, ktery vznikl z podnětu a za
nzem exekučního (vnucené dražby) a výsledek tohoto sporu by měl
21'
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právní dusledky na vedení exekučního řízení, kdyby exekuční titul byl
prohlášen za bezúčinný. Žádným zpusobem nebyl tedy příslušným
krajský soud v první stolici a vrchní soud v druhé stolici. Jde O nepří
slušnost nezhojitelnou a zmatečnost rozsudku nižších soudu a řízení
jim předcházejícího, k čemuž jest hleděti ve všech stolicích (§§ 471
čís. 7, 477 čís. 3, 494 a 513 c. ř. s.).
čís.

13377.

Byl-li rekurs v nesporném řízení podán u jiného soudu než u soudu
prvé stolice, pokládá se za den podání den, kdy rekurs došel soudu
první stolice. Odchylka neplatí ani pro chudou stranu, pro niž byl rekurs ve lhůtě § 36 zákona čís. 100/1931 sb. z. a n. protokolárně sepsán
u soudu jejího bydliště,
(Rozh. ze dne 17.

března

1934, R II 96/34.)

Por uče n s k Ý s o u d dal souhlas k osvojení poručenky manžely
B-ovými přes odpor matky Terezie M-ové. Rek u r sní s o u d odmítl
rekurs matky Terezie M-o-vé. D ů vo d y: Podle § 36 odst. (1) zákona
čís. IDO z r. 1931 jest rekursní lhůta patnáctidenní. Stěžovatelce bylo
napadené usnesení doručeno dne 12. srpna 1933. Stěžovatelka sice podala protokolárně dn.e 26. srpna 1933 u okresního soudu Favoriten
v Rakousku rekurs a současně žádala o udělení práva chudých, které
jí též bylo uděleno, avšak její protokolární stížnost došla soudu prvé
stolice áž 14. září 1933. Podle § 38 zákona čís. 100 z r. 1931 maji býti
rekursy podány u soudu prvé stolice. Pro použití § 36 odst. (4) cit.
zákona není příčiny, poněvadž manželé D-ovi nabyli již práva z ?apadeného usnesení. Podle § 64 čtvrtý odstavec c. ř. s. a § 34 zakona
čís. sb. InD z r. 1931 nelze uznati, že strana požívající práva chudých
může podávati rekursy u soudu svého bydliště, ježto ustanovení § 64
čtvrtý odstavec c. ř. s. se vztahuje jen na podávání žalob. Stěžovatelka
jest rakouskou státní příslušnicí, avšak s Rakouskem není mezinárodni
úmluvy, že by mohla podávati stížností protokolárně u svého soudu.
N cj v Y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Rekursni soud právem odmítl rekurs jako opožděný. Rekurentka se
odkazuje především na odůvodnění napadeného usnesení. Ustanovení
§ 520 c. I. s. neplatí pro obor řízení nesporného, pro něž zákon čís.
10,0/31 sb. z. a n. má v § 38 zvláštní ustanoven!. Podle tohoto paragrafu iest rekurs podati u soudu první stolice. Byl-li rekurs podán
u jiného soudu, pokládá se za den podání onen den, kdy rekurs došel
soudu první stolice. Ani pro osoby požívající práva chudých nemá
zákon ustanovení, 'podle něhož by rekurs bylo. pokládati. za včas podaný, byl-li ve lhťttě § 36 cit. zák. protokolárně sepsán u soudu bydliště
chudé strany.

čís.

13378.

Ve ~poru br!o řádně pol?'ačováno (§ 1497 obč. zák.), ač bylo řízeni
ponec~~o ~e!sl. d~bu v khdu, ,sfa!o-Ii se tak proto, že bylo vedeno
trestm. nzem, jez mel? po~tatny vliv na rozhodnutí sporu a jež nebylo
v dobe, kdy byl podan navrh na znovuzahájení řízení ještě skončeno

Pracov.ní so~dy (zákon ze dne 4. července 1931, čís: 131 sb. z. a n.):
Nezabyval-h se pracovní soud dosud námitkami žalovaného ve věci
samé, jest zrušiti nejen rozsudek odvolaciho soudu nýbrž i rozsudek
prvého soudu a vrátiti věc pracovnímu soudu by ;e obíral ostatnúni
námitkami žalovaného proti žalobnúnu nároku' a pak znovu rozhodl.
(Rozh. ze dne 19. března 1934, Rv II 91 ~/32.)
Žalobou, zadanou dne 3. července 1926 na živnostenském soudě
v B., dc:máhal se žalobce na žalovaném zaplacení ušlé mzdy a remune.
race, jezto byl dne 25. ledna 1926 prý bezdůvodně ze služby propuštěn
~ozsudkem. ze dne ~5.• červe~ce, 1932 zamítl p r a c o v n í s o u d v B:
zalabu, maje za to, ze zalobm narok jest promlčen, ježto žalobce řádně
ve sporu nepokračoval, ponechav řízení po delší dobu v klidu. O d v o _
I a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil.
N e j v y Š š i s o u d zrušil rozsudky obou nižšich soudů a vrátil věc
prvému soudu, by dále o ní jednal a znovu rozhodl.
Důvody:

, Práve:n nap.adá ?o.volatel právní názor Odvolacího soudu (§ 50\3
ČIS. 4 c. r. s.), ze pry zalobce nepokračoval v souzeném případě řádně

ve sporu, ponechav řízení dvě léta, 8 měsíců a 23 dnů v klidu. Dovolatel
?oličuje v podst,atě, že vzhledem k trestnímu řízení, zahájenému proti
zalobc!, u kraj~keho soudu }r;.stní~o v B:, nebylo vlze ve sporu pokračo
vah dnve, nez bylo trestm nzem skonceno takze klid řízení sledoval
týž účel, ~a jakým hy bylo jinak spor přeruŠiti, jak se i !1apotom stalo
a dOVOZUje z toho" že .žal~?,ce řádně pokračoval Ve sporu. Podle ustá~
le.neho rozhodovam nejvysslho soudu v poslední době lze otázku zda
p;es ~1i? řízení bylo řádně pokračováno ve sporu podle § 149'7' obč.
zak., resltI Jen podle okolností případu (srov. rozh. čís. 9046 a 9396
n. s.). Neprávem má odvolací soud za to, že jest bez významu z jakeh~ d~vodu d~šlo .ke klidu řízení v tomt~ sporu. Právě naopak důvod,
z neho~ by,lo r,lzem, ~on:,cha~o v klIdu, jest rozhodný pro posouzení,
zda klId nzelll branIl radnemu pokračování ve sporu čili nic. Jest
proto .zkoumati, zda žalobce, ač ponechal řízení po delšÍ dobu v klidu,
pokrac?val vzhledem k c:kol~ostem souzeného případu řádně ve sporu,
Jak vyzaduje § 1497 obc. zak. Podle protokolu ze dne 15. července
1925 pro!,lásily ob~ strany, že vzhledem k tornu, že Jest proti žalobci
u zems~eho trestmho soudu v B. zavedeno trestní řízení pro krádež,
zpro.neveru a podvod, které není ještě skončeno, ponechávají spor
v klIdu. Zv toho, že usnesením ze dne 25. července 1929 byl spor podle
§ 191 c. r. s. přerušen až do ukončení trestního řízení, plyne, že vý-
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sledek této trestní věci měl rozhodný vliv na rozhodnutí sporu. Nemělo
proto smyslu, by bylo ve sporu pokračováno před skončením trestní
věci, a nelze spatřovati nezájem žalobcův na vedeni sporu ani v tom,
že navrhl pokračování ve sporu teprve dne 8. dubna 1929. Tento návrh
byl vznesen v době, kdy trestní řízení nebylo ještě skončeno, kdy tedy
ještě nepominul důvod, z něhož byl spor ponechán v klidu. Trestní ří
zení protí žalobci bylo skončeno teprve osvobozujícím rozsudkem krajského soudu trestního v B. ze dne 9. dubna 1932, jenž nabyl právní
moci. Navrhl-li žalobce již podáním ze dne 16. dubna 1932, by bylo
pokračováno v řízení svého času přerušeném, dal tím náležitě najevo,
že mu záleží na tom, aby byl spor co nejdříve projednán. I tato okolnost
svédčí pro to, že žalobce tím, že ponechal řízení delší dobu v klidu, nezamýšlel zdržovati řádné pokračování ve sporu. Nížší soudy neposoudily věc po právní stránce správně, zamítnuvše žalobu z důvodu promlčení žalobního nároku. Zastávajíce názor, že zažalovaná pohledávka
jest promlčena, nezabývaly se nižší soudy ostatnímí námitkami žalovaného proti žalobnímu nároku. Jest proto odvolací řízení kusé (§ 5,03
čís. 2 c. ř. s.), kusým bylo i řízení před prvým soudem a jest třeba jednání v prvé stolici, aby se věc stala zralou k rozhodnutí.
Tomu, aby věc byla vrácena p r v é m u s o u d u k dalšímu jednání
a novému rozhodnutí, nebrání předpis § 33 (1) zákona čís. 131/1931
sb. z. a n., podle něhož se věc projednává před odvolacím soudem
z n o v u v mezích určených odvolacími návrhy. Praví-li zákon, že se
věc projednává před odvolacím soudem »z n o v u«, předpokládá nutně,
že věc byla již v řízení u pracovního soudu projednána. V souzeném
případě věak nebyla věc projednána prvým soudem s hlediska námitek,
jež vznesl žalovaný v prvé stolici proti žalobnímu nároku ve věci samé,
nýbrž prvý soud se zabýval jen námitkou žalovaného, že žalohní nárok
jest promlčen. Bylo proto zrušiti nejen rozsudek odvolacího soudu podle
§ 35; odstavce druhého zákona čís. 131/1931 sb. z. a n., nýbrž í rozsudek první stolice podle § 35, druhého odstavce cit. zák. a § 510 c.
ř. s. a vrátiti věc soudu prvé stolice, aby se obíral ostatními námitkami
žalovaného proti žalobnímu nar6ku a pak znovu rozhodl.
čís.

13379.

Je-Ii postupitelem vykonatelné pohledávky obchodni firma (banka),
s hlediska § 9 ex. ř. postupní listina, na niž podpisy osob, zastupujících prý firmu, jsou veřejným notářem ověřeny, nýbrž musí býti
předložena i listina veřejná neb veřejně ověřená, z niž vyplývá, že osoby
podepsavší postupní listinu za lirmu byly oprávněny podepsati postupní
listinu za firmu. Nestačí poznámka veřejného notáře v ověřovacl doložce, že podle dokladů jemu předložených jsou osoby podepsavši postupní listinu oprávněny znamenati lirmu. Onen průkaz lze, jde-Ii
o firmu na Slovensku, podati jen ověřeným opisem ze seznamu obchodnich firem po rozumu § 7 obchodního zákona na Slovensku platného
(zák. čl. XXXVIII z r. 1875), po případě úředním potvrzením soudu, že
osoby, které postupní listinu podepsaly, jsou oprávněny podle seznamu
ohchodních !irem firmu zastupovati.
nestačí

(Rozh. ze dne 22.

března

1934, R I 9,z3, 924/33.)

Exekuční tituly, směnečné platební příkazy, zněly pro Slovenskou
všeobecnou úvěrní banku, filiálku v P. Exekuční návrhy podal Josef V.,
jako postupník řečené banky. S o udp r v é s t o I i c e exekuce povolil,
rek u r s n i s o u d exekuční návrhy zamítl. D ů vod y: Exekučními
tituly pro exekuce, o něž tu jde, jsou pravoplatné směnečné platební
příkazy, jichž obsah se shoduje s obsahem exekučních návrhů co do
výše vymáhaných pohledávek s přísl. se zřetelem na obsah postupní
listíny ze dne 23. prosince 1931. Ježto exekuce vede Josef V., tudíž
osoba rozdílná od osoby podle směnečných platebních příkazů oprávněné, předložila vymáhající strana prvému soudu k průkazu přechodu
nároku exekucemi vymáhaného na Josefa V-a ve smyslu § 9 ex. ř. postupní lístinu, podle níž Slovenská všeobecná úvěrní banka filiálka v P.
postoupila Josefu V-ov i, obdrževši od něho 15.000 Kč, pohledávku
v částce 10.000 ce 6% úroky od 26. července 1931, jakož i z pohledávky 10.000 Kč část 5.000 Kč se 6% úroky od 26. července 1931,
u obou ve spojení s právy pohledávkami těmi spojenými, obzvláště
s právy exekučními, vyplývajícími ze směnečných platebních příkazů.
Jest správné, že listina jest opatřena razítkem Slovenské všeobecné
úvěrní banky, filiálky v P., a podpisy Alexandra Sch-aa I.adislava S-a,
ověřenýmí veřejným notářem. Ježto postupující strana jest korporací,
tudíž osobou právnickou, měl býti vym"hající stranou s postupní listinou
předložen také průkaz příslušného soudu eventuelně příslušného. úřadu
o tom, že podpisovatelé podle ověřovací klausule Alexander Sch. a Ladislav S. jsou oprávněni dotyčně v době podpisu listiny byli oprávněni
podpisovati a firmovati firmu Slovenská všeobecná úvěrní banka, filiálka v P., by byl splněn zákonem požadovaný průkaz veřejného ověření
listiny. V tomto směru nedostačilo, že v ověřovací klausuli jést uvedeno
veřejným notářem, že Alexander Sch. a I.adislav S. jsou podle dokladů
notáři předložených ke dni podpisu listiny oprávnění značiti firmu "Slovenská všeobecná úvěrní banka, filiálka v P.«, neboť soud povolující
exekuci musí sám z úřadu zkoumati, zda jsou splněny všechny požadavky pro skutečný a platný postup zákonem žádané. Prvý soud po
této stránce návrhy exekuční nezkoumal a exekuce povolil bez úředního
průkazu o oprávněnosti Sch-a a S-a k zastupování a znamenání postupující firmy. Pro tento nedostatek měly býti exekuce zamítnuty, neboť
nebyly předloženy o postupu průkazy, jaké má na mysli § 9 ex. ř. a nevyhovovaly návrhy v tom směru předpisu § 54 ex. ř.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Podle § 9 ex. ř. může býti exekuce povolena pro jinou osobu, nežli
tu, která v exekučním titulu jako oprávněná je označena, jen potud,
pokud listinami veřejnými nebo veřejně ověřenými se prokáže, že nárok
v exekučním titulu uznaný přešel na ty osoby, jimiž exekuce jest navržena. Bylo proto na stěžovateli, aby listinou veřejnou neb veřejně ově
řenou prokázal, že vymáhané pohledávky mu byl)' postoupeny Slovenskou všeobecnou úvěrní bankou, fíliálkou v P. Stěžovatelem k exekuční
žádosti připojenou postupní listinu nelze pokládati za listinu, jakou
vyžaduje ustanovení § 9 ex. ř. Postupní listina je sice veřejným notářem
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ověřena, avšak neprokazuje, že k postupu skutečně došlo, ježto nebyla
předložena listina veřejná nebo veřejně ověřená, z níž by vyplývalo, že
osoby postupní listinu podepsavší byly oprávněny vydati postupní listinu za Slovenskou všeobecnou úvěrní banku, filiálku v P. Za takovouto
listinu nelze pokládati poznámku veřejným notářem do 'ověřovací doložky pojatou, že podle dokladů jemu předložených jsou místo ředitel
Alexander Sch. a obchodní splnomocněnec Ladislav S. oprávněni zna-,
menati za Slovenskou všeobecnou' úvěrní banku, filiálku v P. K takovému potvrzení neopravňují notáře ani předpisy notářského řádu platného na Slovensku (§ 97 zák. článku XXXV z roku 1874, jenž byl
doplněn § 28 zák. článku Vll z roku 1886). Onen průkaz lze podati jen
ověřeným opisem ze seznamu obchodních firem po rozumu § 7 obchodního zákona na Slovensku platného (zák. čl. XXXVII z r. 1875), po
případě úředním potvrzením soudu, že osoby, které postupní listinu
podepsaly, jsou oprávněny podle seznamu obchodních firem zastupovati Slovenskou všeobecnou úvěrní banku, filiálku v P. Aby tudíž bylo
vyhověno předpisu § 9 ex. ř., měla býti veřejně ověřená postupní listina

podepsána osobami, jež podle seznamu obchodních firem jsou oprávzastupovati Slovenskou všeobecnou úvěrní banku, filiálku vP.,
a na průkaz toho, že tomu tak jest, měl býti připojen k exekuční žádosti
jeden z uvedených dokladlI. Ježto se tak nestalo, zamítl rekursní soud
stěžovatelovy návrhy na povolení exekuce.

něny

čís.

13380.

Věci věnované dlužníkem k používání v jeho zasilatelském podniku,
výhradně věnována i nemovitost, na túž tyto věci jsou, jsou
příslušenstvím nemovitosti (§ 252 ex. ř.).

jemuž jest

(Rozh. ze dne 22. března 134, R I 213/34.)
V exekuci proti zasilateli byly zabaveny 1 kůň, 1 železná pokladna,
I lovecký vůz, 2 kočáry a 1 psací stroj. Návrhu dlužníka, by tyto svršky
byly vyloučeny z exekuce, s o II d P r v é s t o I i c e vyhověl z důvodu
§ 252 ex. ř., uznav, že předměty ty jsou příslušenstvím domu patřícího
dlužníku, který jest výlučně zařízen k provozování podniku zasílatelského (povoznického) a že předměty vylučované jsou věcmi věnova
nými dlužníkem zřejmě k užívání nemovitosti jakožto provozovny. R e k u r sní s o u d návrh dlužníkův zamítl. D ů vod y: Názor prvého
soudu, že předměty potřebné k provozu podniku jsou příslušenstvím
budovy, je-li zařízena k provozu určité živnosti a je-Ii k tomu budova ta
výlučně neb aspo,ň převážně určena, jest sice správný, podmínkou však
jest, by nemovitost skutečně byla zařízena jako provozovna podniku
a věci movité byly určeny k používání této pro vozovny. Bylo by tedy
nutno, by v souzeném připadě budova byla věcí hlavní, věci vylučované
pak věcmi vedlejšími, bez nichž věci hlavní nelze užívati, neboť jen
tento charakter věcí jako vedlejších zakládá povahu jejich jako příslu
šenství (§ 294 obč. zák.). Nestačí tudíž, by nemovitosti byly sice zaří
zeny, byť i výlučně nebo aspoň převážně, k snaž šímu provozování živ-

nos ti, jako její pomocné zařízení, aniž však by bylo lze považovati
určitou nemovitost, v souzeném případě budovu, za provozovnu hledíc
k povaze živnosti, neboť tím se nestává nemovitost věcí hlavní, ostatní
provozní potřeby pak vedlejší věcí k používání nemovitosti potřebnou,
tedy příslušenstvím. Cena a hodnota věci není rozhodnou, nýbrž určení
její. Nelze přehlížeti r~á,zor stěžovatelů,v" že živnost ,povoznická nemůže
býti provozovana uvnltr budovy, nybrz ze se tak deJe mImo nI. Provozovnou lze rozuměti jen misto, kde se soustřeďuje hlavní provozní čin
nost živnosti, tedy činnost výkonná, byť i vedení podniku, činnost
spojená s dohledem " správou živnosti (administrativní činnost živnosti)
se dála z jiného místa. Při živnosti povoznické jest pokládati za místo
provozní činnosti, čÍrmosti výkonné, síť veřejných cest a silnic, které
nejsOU ve vlastnictví soukromém, ani v soukromé držbě. Za hlavní provozní prostředky jsoucí ve vlastnictví soukromém nebo v soukromé
držbě dlužníkově jest považovati, jak stěžovatel správně podotýká, dopravní prostředky (potahy, vozy). Tyto se jeví se stanoviska takové
živnosti věcí hlavní, vše ostatní používané rovněž k jejímu provozu
věcmi vedlejšimi ve smyslu § 294 obč. zák., tedy příslušenstvím. Nelze
proto na dopravní prostředky vztahovati ustanovení § 252 ex. ř. a
rovněž ne na ostatní věci, které slouží k používání oněch, jakožto jejich
příslušenství (~ 456 obč. zák.). Totéž platí i pro případ, že hy dlužník
hlavně byl činný jako speditér ve smyslu čl. 379' obch. zák. a povoznidví ve smyslu čl. 39'0 cit. zák. bylo jen pomocným zařizením jeho
. jako speditéra (zasilatele), neboť při rozsahu předpokládaném § 251
čís. 6 ex. ř. není myslitelno, že by jako speditér k osobnímu dalšímu
výkonu činnosti výdělečné potřeboval celé budovy nebo převážně její
části. Neprávem tudíž první soudce vyhověl návrhu dlužníka na vyloučení věcí z důvodu § 252 ex. ř.
Ne j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
D

ů

vod y:

Podle nenapadeného zjištění soudu první stolice jsou věci, zabavené
pád pol. 1 až I) zájemního zápisu E 53/29-2 dlužníkem věnovány k užívání jeho podniku zasílatelského, z čehož plyne, že jsou potřebné k provozu podniku zasílatelství (povoznictví) povinného, a jest dům čís. 83,
v němž povinný provozuje tuto živnost, výlučně zařízen k provozování
tohoto podniku. Lze tedy přisvědčiti právnímu názoru soudu první stohce, že ony předměty jest považovati za příslušenství nemovitosti (srov.
rozh. n. s. čís. sb. 8269). Rekursní soud jest na omylu, maje zato, že
uvedené předměty proto nelze považovati za příslušenství nemovítosti,
že povoznictví se neprovozuje uvnitř budovy, nýbrž na veřeJných cestách a sílnicích, takže tyto nutno pokládati za provozovnu a nikoliv dům
povinného. Nehledě k tomu, že povinný provozuie i živnost zasílatelskou, nesejde na tom, že část výkonu povoznické živnosti se odehrává
~imo budovll, neboť netřeba, by veškerá činnost související s určitou
Zlvností se děla uvnitř budovy, by tato mohla býti pokládána za p1'ovozovnu. Vždyť i povozník musí míti mimo místnosti kancelářské místn?s.t, kde uschovává povozy, koně a auta a jiná vozidla, kde uschovává
piCI pro koně a kde uskladňuje alespoň přechodně různé zboží, tedy
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místnosti, bez nichž nelze povoznictví vůbec provozovati. Je-li budova
povinného výhradně zařízena k tomuto účelu, jest ji považovati za provozovnu a uvedené zabavené předměty za příslušenství budovy, které
smí býti podle § 252 ex. ř. vzato do exekuce jen s touto budovou.
S hlediska uvedeného místa zákonného nesejde na rozsahu živnosti.
čís.

13381.

Zákon o domovnících ze dne 30. ledna 1920, čís. 82 sb. z. a n.
Domovník má nárok na bezplatný byt a nemůže se vzdáti tohoto
svého nároku.
Smlouva o úplatě za domovnický byt jest nieotná.
(Rozh. ze dne 22.

března

1934, Rv I 671/32.)

Žalobě, jíž se domáhala domovnice na majítelce domu vrácení
5.000 Kč, jež jí zaplatila za užívání domovnického bytu, pro ce sní
s o udp r v é s tol í c e vyhověl. O d vol a c í s o u d zamítl žalobu
co do 4.925 Kč. D ů vod y: Prvý soud žalobě vyhověl, vycházeje
z právního náhledu, že žalobkyně nebyla vzhledem k ustanovení §§ 8,
9 a 15 zák. čís. 82/1920 povínována žalované straně za užívání domovnického bytu platiti a, když tak učinila, že se žalovaná strana tím, co
zaplaceno, bez právního důvodu obohatila ve smyslu § 1431 obi:. >Cák.,
takže jest žalující strana oprávněna požadovati zaplacené zpět. Tento
právní názor však odvolací soud nesdílí, neboť zákon čís. 82/1920 neustanovuje výslovně, jak sám prvý soud zdůrazňuje, že poskytnutí doe
movnického bytu musí býti bezplatné, a nic takového ze zákona neplyne
ani mlčky, třebaže lze z doslovu § 9 cit. zák. vyčísti, že zákon předpo
kládá bezplatnost domovnického bytu. Nelze však přehlédnouti ustanovení § 15 téhož zákona, jenž výslovně připouští, by ustanovení § 9
byla změněna písemnou smlouvou stran, kterážto smluvní volnost se
zajisté týká i zákonem předpokládané bezplatnosti domovnického bytu,
neboť § 15 zákona nerozeznává a připouští změnu ustanovení obsažených v celém § 9 pokud se týče ustanovení z něho vyplývajících. Opač
né stanovisko nelze opříti o ustanovení § 8 cit. zák., neboť tento stanoví
jen, že domovníku jest dáti pokud se týče vykázati byt vlastností tam.
zmíněných, nepraví však, že byt ten musí býti bezplatný. Zejména
z druhé věty § 8 ve spojení s ustanovením § 13 čís. 3 cít. zák. plyne, že
zákonodárce měl při úpravě § 8 na mysli jen opatřiti domovníkovi byt
vyhovující po stránce zdravotní a co do předpisů stavebních a policejních tedy vesměs vhodný se stanoviska veřejnoprávního, že však úpravu
soukromoprávních nároků na úplatu domovníka k majiteli domu, tedy
i otázku bezplatnosti domovnického bytu pojal do § 9, který jest však
rázu díspositivního. Správnosti výkladu § 8 zák. čís. 82/1920, že jím
nebyla řešena otázka bezplatnosti domovnického bytu, nasvědčuje i to,
že obdobné ustanovení platí i pro byty nájemní, tedy byty nikoliv bezplatné. Ježto nelze schváliti právní názor prvého soudu, že bezplatnost
domovnického bytu jest rázu donucovacího, nelze dospěti při posouzení skutkového děje, jak jest zjištěn jednak souhlasným přednesem

stran, jednak obsahem písemné smlouvy ze dne 13. dubna 1926, JeJlz
pravost uznána, k důsledkům, k nimž došel prvý soud. Mezi stranami
není sporu O tom, že zažalovaná částka jest úplatou za poskytnutí domovnického bytu a že žalující strana používala tohoto bytu po celou
smluvní dobu až na poslední čtvrtletní období, neboť se vystěhovala
dne 10. ledna 1931, místo až dne 14. dubna 1931. Obsahem písemné
smlouvy ze dne 13. dubna 1926 jest pak prokázáno, že nebyla mezi
stranami smluvena bezplatnost domovnického bytu, nýbrž naopak, že
podle této smlouvy byla strana žalující povinna zaplatiti tak zvaný stavební příspěvek 5.000 Kč, k jehož vrácení se strana žalovaná zavázala
jen, pokud nebude vyčerpán odbydlením, při čemž se strany dohodly
o způsobu, jak má býti nevyčerpaná část stavebního příspěvku vypočtena se zřetelem na časovou různost, v níž mohlo dojíti k vystěhování
se strany žalující. Jest pak v tomto směru obsahem odst. lll. cit. smlouvy
prokázáno, že za dobu od 14. dubna 1926 do 14. dubna 1%0 mělo býti
vyčerpáno ze stavebního příspěvku celkem 4.700 Kč a že za dobu od
14. dubna 1930 do 14. dubna 1931 měl býti vyčerpán zbytek 3'0'0 Kč.
Z toho plyne, že pro poslední čtvrtletí smluvní doby zůstalo nevyčerpa
ných 75 Kč. Jest pak prokázáno zmíněným odstavcem lll. cit. smlouvy,
že žalovaná strana se zavázala nevyčerpaný zbytek stavebního pří
spěvku vrátiti straně žalující při jejím vystěhování. S ohledem na toto
zjištění lze uzn.ati odůvodněným žalobní nárok jen co do částky 75 Kč,
vypadající na poslední žalující stranou neobydlené čtvrtletí. Naproti to. mu jest ža10bní nárok v dalším svém obsahu v rozporu s obsahem písemné smlouvy ze dne 13. dubna 19,z6, jejíž závaznost jest uznána § 15
zák. čís. 82/1920.
N e j v y Š š í s o u d obnovil co do 4.925 Kč rozsudek prvého soudu.

D

ů

vod y:

Jádrem sporu jest otázka, zda přísluší domovníku podle § 8 zákona
ze dne 30. ledna 1920 čís. 82 sb. z. a n. bezplatný domovnícký byt a
zda tento předpis jest povahy velící, či zda domovník se může vzdáti
svého nároku na bezplatný domovnický byt. Odvolací soud poukazuje
k tomu, že v zákoně domovnickém není nikde výslovného předpisu
o tom, že poskytnutí domovnického bytu musí býti bezplatné, třebaže
z doslovu § 9 lze vyčísti, že zákon předpokládá bezplatnost domovnického bytu; ale poněvadž v § 15 téhož zákona, jenž vypočítává velící
předpisy domovnického zákona, § 9 uveden není, dospěl odvolací soud
k úsudku, že bezplatnost domovnického bytu není rázu donucovacího
- a vzal' na základě písemné smlouvy ze dne 13. dubna 1926 za prokázané, že byl smluven tak zvaný stavební příspěvek 5.000 Kč, který
byl úplaton za poskytnutí domovnického bytu, vyhověl odvolání žalované a zamítl žalobu ohledně částky 4.925 Kč jako úplaty podle smlouvy
již užíváním bytu vyčerpané. Žalovaná hájí v dovolací odpovědi právní
názor odvolacího soudu poukazem k rozhodnutí čís. 1783, 6966 a 7523
sb. n. s. - přezírá však, že v případech těch bylo zjištěno, ·že nejde
o smluvní poměr domovnický, kdežto v souzeném případě bylo ziištěno,
že žalobkyně spolu se svým manželem byli v domě žalované domovníky. S právním názorem odvolacího soudu nelze souhlasiti. Podle § 8
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zákona ze dne 30. ledna 1920 čís. 82 sb. z. a n. jest domovníku dáti
vhodný, světlý a k řádnému používání způsobílý byt, pokud možno
o dvou místnostech (pokoj a kuchyň) blízko domovních dveři. Z úvodních slov § 9 »mimo byt« vyplývá, že domovnícký byt tvoří s další
v § 9 zmíněnou odměnou úplatu za výkon služebních povínností domovníku podle §§ 5 c. 6 téhož zákona uložených. Třeba v § 8 není výslovně stanoveno, že byt jest příděliti domovníku bezplatně, vyplývá
tento důsledek z uvedených předpisů, z pojmu služebního bytu, jakož
i z ustanovení § 1090 obč. zák., neboť byl-li někomu v užívání odevzdán byt na určitou dobu za určitý plat, jde o poměr nájemní, který
vylučuje byt služebný, t. j. byt užívaný jen z práva služebního (srov.
rozh. čís. 6075 a 11.667 sb. n. s.). Podle § 15 nemohou býti mimo jiné
také práva příslušející domovníku podle § 8 ujednáním vyloučena anf
omezena. Jestliže podle § 8 má domovník - jak vyloženo - nárok na
bezplatný byt, jest bez významu, že § 9 není v § 15 zákona uveden.
Když tedy strany smluvily dne 13. dubna 1926 pod označením stavebního příspěvku úplatu za poskytnutí domovnického bytu, šlo o smlouvu
zákonem zakázanou, tedy nicotnou (§ 879 prvý odstavec obč. zák.), neboť žalobkyně a její manžel nemohli se vzdáti práva na poskytnutí bezplatného domovnického bytu. Lhostejné je, že strany označily smlouvu
jako smlouvu nájemní, když v pravdě uzavřely smlouvu domovníckou,
tedy smlouvu 8lužební; nerozhodno je též, že smluvená úplata nebyla
označena jako nájemné, nýbrž jako stavební příspěvek, neboť tento není
podle své pravé povahy níčím jiným, než jen »cenou« za užívání bytu
(§ 1090 obč. zák.), tedy nájemným (srov. rozh. čís. 11.204 a 12.666 sb.
n. s.). Jsou tedy v souzeném případě splněny veškeré předpoklady ža"
loby z bezdůvodného obohaceni podle § 1431 obč. zák.
čis.
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Vyživovaci zákon ze dne 16. prosince 1930, čís. 4 sb. z. a n. na rO'k
1931.
Nárok podle § 3 vyživovacího zákona proti osobě podporující nemůže býti vyšší než výživné uložené osobě podporované, a vztahuje se,
pokud nejde o důvod podle druhého odstavce téhož paragrafu, na dobu,
po kterou osoba výživou povinná byla podporována, a jest závazek
osoby podporující se závazkem osoby podporované solidární. Závazek
osoby podporujíci nemůže se vztahovati na výživné splatné před účin
nosti vyživovaclho zákona.
Domáhá-li se žalobce nároku podle § 3 vyživO'vacího zákona nad
tytO' meze, domáhá se něčehO' vice, než mu přísluší, nikoliv však něčeho
jiného, a odůvodňovalo by to zamítnuti žalGby, pokud by byla podle
§ 3 vyživovaciho zákona neodůvodněnou, nikoli však proto, že nešlO'
o nárok podle tohotO' paragrafu.
NárGk podle § 3 vyživovacího zákona předpokládá, že osoba, výžiVGU povinná porušovala výdělečnou povinnost uloženou jí podle § 1 vyživovacího zákona a že žalovaný ji to umO'žňoval svou podporou, ač
k podporování neměl zákonnou povinnost nebo nikoli v té míře, jak tO'
činil.
;'1

-

(Rozll. ze dne 22.

března

í 934, Rv I 2328/32.)

Syn žalovaného Karel S. uznal otcovství k žalobci, nemanželskému
žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na žalovaném otci nemanželského otce zaplacení 9.000 Kč a qdůvodňoval žalobní nárok tím,
že se syn žalovaného zavázal platiti žalobci výživné 250 Kč měsíčně, že
však exekuce proti němu zůstaly bezvýsledné, že se nemanželský otec
nesnaží, by dostudoval, a že žalovaný podporuje nemanželského otce
v tomto zpúsobu života a poskytuje mu prostředky k zahálčivému životu; a to od narození žalobce od 11. června 1928 až do podání žaloby
(11. června 1931), za kteroužto dobu činí výživné pro žalobce zažalovaný peníz. Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e, zjistiv, že pravoplatným usnesením ze dne 8. března 1.930 bylo uloženo synu žalovaného platiti žalobci měsíčně 200 Kč počínajíc od 5. srpna 1929, žalobu
zamítl. D ů vod y: Syn žalovaného Karel S. jest ze zákona (§ 166 obč.
zák.) povinen vyživovati žalobce placením 200 Kč měsíčně, uložených
mu usnesením ze dne 8. března 1930. Podle § I zákona ze dne 16. prosince 1930 čís. 4 sb. z. a n. z r. 1931 Karel S., nemaje jmění ani stálé
příjmy, by z nich mohl úplně uhraditi tento náklad, jest povinen podle
možnosti a podle svých schopností k činnosti, by z jejího výtěžku mohl
řádně dostáti tomuto svému závazku. Ježto jest nesporné, že výše uvedené, Karlu S-ovi řečeným soudním usnesením uložené příspěvky výživného zůstaly i v cestě exekuce na něm nedobytné, tu, kdyby bylo
správné tvrzení žalující strany, že žalovaný, nemaje zákonnou povinnost, přec podporuje Karla S-a poskytováním výživy a jiných pro. středkú, takže si tento nehledí výdělečné činnosti jemu výše citovaným
ustanovením § 1 zák. čís. 4/1931 sb. z. a 11. uložené, byl by žalovaný
podle § 3 cit. zák. zavázán s Karlem S-em rukou společnou a nerozdílnoU žalobci za dávky výživného, které žalobci příslušejí za dobu,po
kterou žalovaný Karlu S-ovi poskytoval podporu. Touto dávkou výživného jest 20,0 Kč měsíčně, jak výše již zmíněným usnesením bylo uloženo ku placení od 5. srpna 1929. Avšak žalobce se v tomto sporu nedomáhá na žalovaném této dávky výživného soudem stanovené, nýbrž
domáhá se 9.000 Kč, které účtuje po 25,0 Kč měsíčně ode dne narození,
od 11. června 1928, do dne 11. června 1931 jakožto peníze přiměřené
poměrům žalovaného pokud se týče peníze, k nimž se prý Karel S. zavázal. Domáhá se tedy něčeho jiného, než k čemu mu skýtá oprávnění
ustanovení § 3 cit. zák. Jeví se proto žalobní nárok neodůvodněn a bylo
proto žalobu zamítnouti. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil.
Ne j v y Š š í s·o u d vyhověl částečně dovolání a zrušil rozsudky
obou nižších soudů ohledně 700 Kč a vrátil spor soudu prvé stolice, by
dále jednal a znovu rozhodl; jinak dovolání nevyhověl.
dítěti.

Důvody:

Mylným jest názor odvolacího soudu, že dovolater neuplatňuje v souzeném sporu nárok podle § 3 zákona ze dne 16. prosince 1930, čÍs. 4
sb. z. a n. z roku 1931. Dúvodem žalobním jest skutkový děj, kterého
se žalující strana dovolává na odůvodnění žalobního nároku. V souzeném případě žalobce založil nárok ten na tvrzení, že se syn žalovaného

~
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Karel S. jako nemanželský otec žalobcův zavázal platiti mu výživné mě
25() Kč od 1. října 1929, že závazek ten neplni, exekuce na něho
vedené byly bezvýsledné, že si otec žalobcův z nedbalosti nesnaži ziskati
nějaké postaveni, by se mohlo žalobce starati, a že žalovaný, nemaje
1, tomu zákonné povinnosti, svého syna podporuje v jeho lenošném životě poskytovánim prostředků. Toto skutkové vyličeni obsahuje všecky
skutkové náležitosti vyžadované k nároku podle § 3 svrchu citovaného
zákona, nehledě ani k tomu, že se žalobce tohoto zákonného ustanoveni v žalobě přímo dovolává. Nelze tedy tvrditi, že Se žalobce domáhal
jiného nároku než nároku podle § 3 uvedeného zákona. Opačné mínění
není odůvodněno tím, že se žalobce domáhá výživného měsičních 250 Kč
za dobu od narození ditka, t. J. od ll. června 1928 do ll. června 1931,
tedy celkem 9.000 Kč a že uvedl, že toto výživné jest majetkovým poměrům žalovaného přiměřené, kdežto synu žalovaného bylo uloženo
platiti žalobci výživné jen po 2'00 Kč, a to teprve od 5. srpna 1929. Pro
nárok podle § 3 citovaného zákona vyživovaciho jest ovšem nerozhodnou otázka, zdali výživné uložené osobě k výživě povinné a žalovaným
podporované jest přiměřené majetkovým poměrům osoby podporujicí,
to však nevylučuje nárok podle § 3 zákona vyživovacího, k jehož odů
vodněni stačí ostatni skutkový základ. Nárok podle § 3 vyživovacího
zákona proti osobě podporujicí nemůže ovšem podle jasného doslovu
zákona býti vyšši než výživné uložené osobě podporované, neboť vyživovaci závazek osoby podporované jest náležitostí pro vznik nároku
proti osobě podporujicí a vztahuje se, pokud nejde o důvod podle druhého odstavce téhož paragrafu, na dobu, po kterou osoba výživou povinná byla podporována, a jest závazek osoby podporující se závazkem,
osoby podporované solidární. Závazek osoby podporující nemůže se
vztahovati na výživné splatné před účinností vyživovacího zákona, t. j.
před 26. únorem 1931; v této příčině odkazuje se na plenární usnesení
nejvyššího soudu ze dne 13. února 1933 Pres. 955/32, uveřejněné pod
čis. 12.356 sb. n. s. Rozhodnutí to jedná sice o nároku podle § 2 téhož
zákona, důvody uvedené však platí i pro nároky podle jeho § 3, neboť
jedním z jeho předpokladů jest porušování výdělečné činnosti stanovené v § 1 téhož zákona. Domáhá-Ii se žalobce v souzeném sporu nároku nad vyznačené meze, domáhal by se něčeho více, než mu příslu
šelo, nikoli však něčeho jiného a odůvodňovalo by to zamítnutí žaloby,
poknd by byla podle § 3 zákona vyživovacího neodůvodněnou, nikoli
však proto, že nešlo o nárok podle tohoto paragrafu. Z uvedeného plyne, '
že nárok žalobní za dobu před 26. únorem 1931 není odůvodněn vůbec
a nárok za dobu od 26. února 1931 do 11. června 1931,1. j. za 3Y2 mě
síce není odůvodněn, potud, pokud převyšuje výživné 200 Kč měsíčně.
Neodůvodněný jest tedy nárok celkem ve příčině 8.300 Kč a byla proto
v tom směru žaloba právem zamítnuta. Pokud jde o nárok za tři a půl
měsíce od 26. února do 11. 'června 1931 ve výši 7'00 Kč, závisí rozhodnutí o něm od otázky, zdali syn žalovaného porušoval výdělečnou povinnost uloženou mu podle ustanovení § 1 vyživovacího zákona a zda
žalovaný mu to umožňoval svou podporou, ač k podporování svého
syna neměl zákonnou povinnost nebo nikoli v té míře, jak to činil. Pro
posouzení těchto otázek v souzeném případě nedostává se potřebného
zjištění skutkového, které nižší soudy, vycházejíce z jiného právního
síčně

názoru, neučinily. Bude třeba se zabývati, na kolik jest odůvodněno
tvrzení žalobcovo, že syn žalovaného z hrubé nedbalosti a lenosti nesnaží se dostudovati a získati si postavení, by mohl dostáti své vyživovací povinnosti k žalobci, neboť, kdyby syn žalovaného z nedbalosti
protahoval studia, byl by oprávněn i úsudek, že zanedbává svou výdě
lečnoU povinnost podle § 1 zákona vyživovacího, i že žalovaný ho podporuje nad svou zákonnou povinnost. Shledá-Ii soud nárok odůvodně
ným, bude ovšem se zřetelem na ustanoveni § 3 zákona vyživovacího
musiti vyřknouti i solidárnost závazku žalovaného se závazkem nemanželského otce. Bylo proto rozhodnouti, jak se stalo.
čís.
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úprava pachtovného (vládní nařízení ze dne 29. července 1933,
164 sb. z. a n.).
Nároku na úpravu pachtovného podle § 6 vl. nař. čís. 164/1933 sb.
z. a n. nevadl, že pachtýř, který sám nebo se svou rodinou hospodaří
na pachtovaných pozemcich, použlvá při je.iich obděláváni i najatých sil.
čís.

(Rozh. ze dne 22. března 1934, R n92/34.)
P r v Ý s o u d zamítl námitky, které vznesli propachtovatelé proti
nároku pachtýřů na úpravu pachtovného po rozumu vládního naří~eni
ze dne 29. července 1933, čís. 164 sb. z. a n., zjis-tiv, .že paChtovní
smlouva byla uzavřena před 1. říjnem 1932, že pachtýři hospodaří na
198 měřicích půdy vesměs vypachtované sami se svou rodinou,. V rekursu uplatňovali propachtovatelé, že pachtýři nemají nárok na úpravu
pachtovného, pnněvadž prý sami nebo Se svou rodinou pozemky neobdělávají, používajíce k tomu najatých lidí. Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. D 11 vod y: Stěžovatelé vychází ze zásadního omylu, považujíce výrazy »obdělávati« a »obhospodařovati«, jichž
. nařizení používá v § 1 a 6, za synonyma. Tomu tak není, neboť doslovu předpisu § 1 a 6 jest rozuměti přesně dle pojmového obsahu
obou uvedených výrazů. Vládní nařízení rozeznává pachtýře drobné,
o nichž platí § 1 a pachtýře větší, hospodařící na více pozemcích než
8 ha, o nichž pojednává § 6. Kromě toho týká se pachtýřů hospodář
ských celků, o kterýžto případ zřejmě tu jde. Obě skupiny pachtýřu
však mají odlišné podmínky, za nichž se muhou domáhati dobrodini
tohoto vládního nařízení. Pachtýři drobní nemusí míti výtěžky polního
hospodářství jako výhradný a hlavní pramen existence, za to však musí
pozemky sami nebo se svou rodinou »obdělávati«, t. j. musí veškeré
práce, jež jejich polní hospodářství vyžaduje, sami nebo se členy své
rodiny dělati bez přibrání jakýchkoliv cízích sil. U větších pachtýřů
přes 8 ha však musí zemědělská výroba býti hlavním pramenem příjmů,
avšak pachtýř může kromě práce a své rodíny použíti také sil zjednaných. Jemu připadá kromě manuelní účasti při polních pracích zvláště
Ijospodářské řízení oelého podniku, by hospodářský podnik byl řádně
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veden. Právem shledal prvý soud, že veškeré předpoklady zákona
.•
v souzeném případě k dobru pachtýřovu dány. Hospodaří (sám pracuje
s rodinou a řídí ho~podářství) vesměs na pachtovaných pozemcích,
jiné prameny příjmů vůbec nemá.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Napadenému usnesení vytýkají do~olací r~ku~ent~. ne,.:a,k.':mnlost
(§ 46 druhý odstavec nesp. říz.), leč nepravem. Vladm nanzem CIS: I .
33, přiznávajíc v § 6 náro,~ na úpravu pachtovnoého těm, k~o sam!. ne.b~
se svou rodinou hospodan na vIce nez 8 ha pudy, nevylucuJe pnbram
cizích sil a není proto proti uvedenému nařízení, když uznán nárok na
úpravu pachtovného v projednávaném případě, třebaže pachtýř používá
též si! najatých.
čís.

13384.

Nicotná je úmluva mezi manželem matky dítěte a nemanželským
otcem ditěte, jíž se tento zavázal ku plnění za to, že se manžel nebude
domiihati oduznáni manželského původu dítěte.
(Rozh. ze dne 22. března 1934 Rv II 930/32.)
Nezleti!á žalobkyně domáhala se na žalovaném zaplacení 2.949 Kč
a měsíčního důchodu 500 Kč, tvrdíc, že žalovaný, jenž prý jest jejím
zploditelem, dal si od manžela matky žalobkyně· Františka L-~ slíbiti,
že věe zůstane utajena, proti čemuž prý žalovaný prohlásIl, ze bude
o žalobkyni pečovati tak, jak to náleží nemanželskému otci. P r 0c e sní s o udp r v é s t o I i Se žalobu ~~m~tl. ..q d vol ~ e í s o II .
napadený rozsudek potvrdil. O u vod y: Pnsvedclh Jest nazoru
prvé stolice, že smlouva mezi otcem žalobkyně a žalovaným, i
byla zjištěna, byla by neplatná, ježto se příčí dobrým mravůn;,
za peníze upuštěno od sporu, jehož účelem by bylo, aby otazka,
jicí se osobního stavu žalobkyně, byla rozhodnuta podle pravdy.
platné smlouvy nemťtže žalobkyně žádná práva odvozovati.
N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolácní.

s tím spojených. Podle § 1295 obL z~k. může š~oda, její~ náhradou je
'kůdce poško;<enemu povl'l1en, byh zpusobena prestoupemm povmnosh
!mluvní neb bez vztahu ke smlouvě. Oovolatelka domáhá s·e splněni
;mlouvy ve prospěch její uzavřené. Avšak tento právní. důvod neo~stoJl
a není třeba řešiti otázku, zda by dovol~telce ~yl vzmk! b?zprostredlll
'rok proti žalovanému ze smlouvy v JeJI prospech uzavrene podle dru~~hO odstavce § 881. obč. z~k." neboť tvrzená ~mlouva, i k~yby b113:
. ednána je nieotoá, pk spravne vystIhl odvolacl soud, protoze se pnc,
~~brým ~uavům, aby bylo za peníze upuštěno od soudn~ho rozho,dnutí,
'ímž by sporná otázka týkající se o s o b n í h o s ,t a v u ~~Iobky.ne byla
~ozhodnuta podle pravdy. Taková smlou~a por~suJe. ~ereJny zaJ~m na
tom, aby byly najisto postaveny rodmne p~mer1 dltete v man,zels~vl
zrozeného, kterýžto zájem zákon proJevuJe !trn, ze v § 158 obc. zak.
stanoví poměrně krátkou lhůtu pr? o~píráni ~a,nžeh;~ého původu ,a st~
. rtoví že ani cizoložství matky, alll jeJI tvrzem, ze dlte Jest nemanzelske,
~em~hou o sobě zbaviti dítě práv manželského zrození. To plati plnou
měrou o tvrzené smlouvě, jíž by byl naznačený veřejný zájem uveden
vniveč.
čís.

Prohlásil-li směnečný věřitel dlužníku, že akcepty budou rozděleny
. při splatnosti na malé směnky, nebyl oprávněn v době splatnosti směnku
zažalovati, nýbrž byl povinen poskytnouti dlužník1U možnost, by splácel
dluh ve lhůtách, a přijati po připadě na tyto lhůty nové směnky. Nemohly-li se strany v tom t o smě r u dohodnouti, nelze z toho dovozovati Že zůstalo při splatnosti směnky, nýbrž náleželo věřiteli, by ponechai soudci podle obdoby § 904 obč. zák., by podle slušnosti určil
dobu plněni.
(Rozh. ze dne 22.

opírala žalobní nárok jednak o povinnost k
škody, jednak o smlouvu ve smyslu § 881 obč. zák. První právní
spatřovala v tom, že si žalovaný, který prý ji zl'l?dll, ,d~1 od 1II"•. lIZ'''4
její matky slíbiti, že vě~ zůsta?e utaJ.ena, nap;ot!. cemuz:alov~ny
hlásil že bude pečovali o díte tak, Jak to naleZl nemanzelskemu
podle' zákona, a že manžel její matky, byv uveden v omyl příslibem
lovaného, neodporoval v zákonné lhůtě jejímu manželskému nln/o.rl ll.
pročež byla zapsána do matriky jako dítě manželské a
.
prav~
domáhati se na nemanželském otci uznání .otcovství a plnění povmnostl

března

1934, Rv II 142/34.)

Směnečný platební příkaz· byl ponechán obě man i ž š í m i s o ud Y v platnosti.
Ne j vy Š š í s o u d směneČl1ý platební příkaz zrušil.
Důvody:

O ů vod y:
Žalobkyně

13385.

Podle zjištění odvolacího soudu učiněného na základě předložené
korespondence prohlásila dovolatelka dopisem ze dne 1. srpna 1932, že
nemůže podepsati směnky jí zaslané vzhledem na neutěšené poměry
hospodářské a žádala, aby jí bylo umožněno, spláceti dluh v měsíčních
lhUtách po 250 markách. Nato prohlásila žalobkyně dopisy, ze dne 13.
srpna a 19. srpna 1932, že oba akcepty budou rozděleny při splatnosti
na malé směnky, by tedy dovolatelka jí zaslala oba akcepty, čemuž tato
taRé vyhověla. Podle tohoto ujednání nebyla žalobkyně oprávněna žádatiz~placení zažalované směnky v den splatnosti dne 1. prosince 1932
a, dospěl-li odvolací soud k opačnému úsudku vzhledem k tomu, že neCivilní rozhodnutí XVI.
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bylo nic urótého ujednáno o výši splátek a že se strany ani dodatečně
v tomto směru nedohodly, jest na omylu. žalobkyně nebyla vzhledem
na své prohlášení, že oba akcepty budou rozděleny při splatnosti na
malé směnky, žádným způsobem oprávněna žádati zaplacení zažalované
směnky V den splatnosti ve směnce vyznačený, nýbrž byla povinna poskytnouÍl dovolateke možnost, spláceti dluh ve lhůtách a přijati PO pří
padě na tyto lhůty nové směnky. Nemohly-li se strany v tomto ohledu
dohodnouti, nelze z toho vyvozovati důsledek, že zůstane při splatnosti
směnky, neboť žalobkyně měla vždy možnost zmařiti takové nové ujednání, nýbrž náleželo žalobkyni, by ponechala soudci podle obdoby § 904
obč. zák., by podle slušnosti určil dobu plnění. žalobkyně nebyla však
(jprávněna zažalovati spornou směnku.

to zjistiti, ~ejména slyšen!m vydražitelů o ,obsahu ná~rhu: Jak, re~~.rsni
<oud zjišťuJe, svol1la spontelna v R., ktera Jest prvnI kmhovlll ventelkOu se zbytkem jistiny 875.924 Kč s příslušenstvím (kdežto nejvyšší
podání vydražitelů podle pravoplatného. udělení přiklepu ze dne 20.
května 1933 čini jen 659.000 Kč), aby vydražitelé z nejvyššího podání
<razili částku 300.000 Kč, kterou jest ochotna jim ponechati dále na
(Ivěr a spokojiti se jejím převzetím na srážku z nejvyššího podání.
Vzhledem k tomuto zjištění rekursního soudu vydražitelé nejsou se splacením další splátky na nejvyšší podání v prodlení, takže není zde dů
vodu, by podle § 154 ex. ř. byla opětná dražba povolena.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Dllvody:

čís.

13386.

Prokázal-Ii vydražitel ve smyslu dražebnlch podmínek ještě ve lhůtě
§ 154 ex. ř., že věřitel, na jehož pohledávku z nejvyššího podání se
dostane, jest srozuměn, by vydražitel dluh převzal a že je oprávněn
tuto částku si sraziti na dospělou splátku na nejvyšší podání, sejde s povolené opětné dražby, není-Ii vydražitel ani jinak s plněním dražebníc.lt .
podmínek v prodlení.
(Rozh. ze dne 23. března 1934, R I 156/34.)
K návrhu knihovního věřitele povolil s o udp r v é s t o I i c e opět
nou dražbu nemovitostí. Rek u r sní s o u d· k rekursu vydražitelů návrh na povolení opětné dražby zamítl. D ů vod y: Napadeným usnesením k návrhu knihovního věřitele firmy A. prvý soud povolil opětnou
dražbu statku H., který byl přiklepnut stěžovatelům při dražbě .dne 20,
května 1933, a jako důvod povolení opětné dražby napadené usnesení
uvádí, že podle dražebních podmínek měli vydražitelé složiti !4 nejvyššího podání do 14 dnů a zbytek ve dvou stejných splátkách měsíč
ních, první nejpozději jeden měsíc, druhou nejpozději dva měsíce po·
tom, co příklep nabyl právní moci. Na první splátku složili vydražitelé
dne 3. června 1933 165.000 Kč, druhá splátka 247.000 Kč, která měla
býti složena nejpozději· do 4. února 1933 vydražiteli složena nebyla.
Tento názor prvého soudu není správný a neodpovídá dražebním podmínkám, neboť prvý soud přehlédl, že podle dalšího obsahu dražebních
podminek usnesením prvého soudu ze dne 5. května 1933 schválených
a vydražiteli podepsaných. ve smyslu ustanovení § 171 druhý odstavec
ex. ř. mohou se vydražitelé od složení dalšich % nejvyššíhó podání
osvoboditi tím, že zástavní věřitelé, na jichž pohledávky z nejvyššího
podáni, jak jest předvídati, se dostane, projeví souhlas, aby vydražitel
dluh převzal, a smí od obou posledních splátek býti odečteno, .co vypadána kapitál pohledávek určených k převzetí. Navrhujícifirma A.
ani netvrdila" jím méně prokázala, že vydražitelé této podmínce nevyhověli a výhody té nepoužili, a bylo povinností soudu prvé stolice. přec!
rozhodnutim o návrhu na povolení opětné dražby vhodným způsobem

Podle § 154 druhý odstavec ex. ř. nedojde k opětné dražbě, složí-li obmeškalý vydražitel před uplynutím lhůty k rekursu proti povoleni opětné dražby, u soudu zadrželé splátky nejvyššího podání s úroky,
pokud mají býti zapraveny v hotovosti. Usnesení o povolení opětné
dražby ze dne 11. července 1933 bylo vypraveno 11. července 1933.
Výkaz o jeho doručení vydražitelúm schází, avšak, počítala-li hy se
osmidenní lhůta k podání rekursu již dnem po vydání usnesení, tedy
od 12. července 1933, končila by 20. července 1933. Vydražitelé však
. již v rekursu podaném dne 17. července 1933 oznámili, že se spořitelna
. v R. spokojila s převzetím částky 300.000 Kč své pohledávky, dle zjíštění rekursního soudu váznoucí v prvém pořadí, na srážku z nejvyššího podání, a doložili to dopisem této spořitelny ze dne 11. července
1933. Mimo to spořitelna v R. podáním na soud ze dne 18. července
1933 výslovně prohlásila, že ponechává část své pohledávky 300.000
Kč na vydražené nemovitosti a žádá hotové zaplacení jen zbytku jistiny
s příslušenstvím z nejvyššího podání. Prokázali tudíž vydražitelé ve
smyslu dražebních podmínek ještě ve lhůtě § 154 ex. ř., že věřitelka, na
jejíž pohledávku z nejvyššího podání se dostane, jest srozuměna, by
dluh převzali, a byli proto opráv·něni tuto částku si sraziti na splatnou
již druhou splátku, která činila 247.L 5 Kč. Nelze proto tvrditi, že byli
v prodlení. Rekursní soud posoudil vee správně po právní stránce, seznav, že není důvodu, by byla nařízena opětná dražba.
čís.

13387.

Otázka, zda podpis výstavce souhlasÍ se zápisem o podpisování
firmy v obchcdnlm rejstříku anebo s předpisem stanov, přichází v úvahu
jen, jde-Ii o směnečný z á vaz e k výstavcův, lIikoli však, jde-li o jeho
směnečné o por á v fl ě n i.
(Rozl1. ze dne 23.

března

1934, R I 198/34.)

Proli směnečnému platebnímu příkazu, jenž byl vydán k návrhuvS'proti přijatelům, namitli žalovan!,

,tav~e (právovárečného měšťanstva)
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ie směnka jest neplatná, ježto podpís žalobkyně jako vydatelky směnky
nesouhlasí se zápisem o podpisování firmy v obchodním rejstříku. P r oe e s n i s o udp r v é s tol i c e směnečný platební příkaz zrušil. O dvol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu,
by ji, vyčkaje pravomoci, znovu projednal a rozhodl. D ů vod y: Napadený rozsudek, zrušující směnečný platební rozkaz, vycházi z právního názoru, že se označení žalující strany na směnce, by se rovnalo
výstavcovu podpisu, jaký žádá směnečný zákon, musí bezvýjimečně státi
tak, jak je zapsáno v obchodním rejstříku, že tedy označení, lišící se od
zápisu v obchodním rejstříku, nelze pokládati za podpis žalující strany a
že to má tedy v zápětí neplatnost směnky. Tento právní názor nepokládá
odvolací soud za správný. Neboť zápis v obchodním rejstříku jest jen
listinným osvědčením skutečností i jinak dokazatelné a účinné, zápis
v obchodním rejstříku má tedy jen deklaratorní význam, je průvodním
prostředkem s důkazní silou veřejné listiny a je tudíž přípustný důkaz
o opaku (§ 292 c. ř. s.). Podle toho měl býti proveden důkaz o údaji
žalújící strany, že zápis v obchodním rejstříku odporuje stanovám strany
žalující, že tedy nesprávně osvědčuje prohlášení. Pro rozhodnutí otázky,
zda tu je právně platný podpis žalující strany, přicházejí ostatně v úvahu
jen stanovy této strany. S hlediska těchto stanov je posouditi, zda tu·
je podpis žalující strany, neboť tuto stranu, právovárečné měšťanstvo,
jest pokládati za rovnou spolku s právy korporace.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
D

ů

vod y:

Manžel, z jehož výlučné viny bylo uznáno na rozvod manželství, nemůže se domáhati rozluky, musel-Ii si býti vědom toho, že by rozlukou
přípravil manželku o zákonný nárok na pensi a takto ji hmotně poškodil.
(Rozh. ze dne 23.

března

19.34, Rl 199/34.)

Manželství stran bylo rozvedeno od stolu a lože z výlu,čné víny manželovy. Žádost manžela o povolení rozluky s o udp r v é s t Čl 1i c e
zamítl, ,r e k ~ r sní s o u d žádosti vyhověl. D ů vod y: Při návrhu,
by manzelstvl podle § 17 bylo prohlášeno rozloučeným, jde jen o otázku,
zda povolení rozluky příčilo by se dobrým mrqvům. Otázku tu jest podle
názoru soudu rekursního zodpověděti záporně. Skutečnostmi ve sporu
zjištěnými nevyšlo na jevo, že František Ž. způsobem frivolním zavlIlil
rozvrat manželský a se zdráhal se svou manželkou společně žíti. Podstatnou příčinou byla nevysvětlená těžkomyslnost navrhovatelova. Manželství, o které jde, vůbec ještě normálně nepočalo. Manželé dosud delší
dobu nikdy spolu nebydleli. Z manželství nezrodilo se dítě. Oba manželé jsou ve věku ,poměrně mladistvém, Manžel se narodil roku 1899,
manželka roku 1901. Není prokázáno, že František Ž. způsobil rozvrat
manželství v úmyslu, by poškodil majetková práva Emilie Ž-ové. Nevyšlo na jevo, že se František Ž. před rozvodem manželství- dopustil
manželské nevěry. Jelikož rozluka vyslovena jest z výhradně viny Františka Ž-a, musí podle § 1266 obč. zák. plniti Emilii Ž-ové plné zadostiučinění. Jediná nevýhoda, kterou trpí, jest ztráta zákonného nároku na
pensi. Tato okolnost nestačí, by povolení rozluky pokládáno bylo za

Tlemravné.
Žalovaní uplatnili v námitkách, že prý zažalovaná směnka je neplatná podle § 3 čís. 5 směn. zák., protože prý podpis žalobkyně jako
vydatelky směnky nesouhlasí se zápisem o podpisování firmy v obchodnim rejstříku. Této neplatnosti tu však není, protože na směnce nechybí
podpis výstavce. Otázka, je-li tento podpis materielně správný, rozhodovala by jen, kdyby šlo o směnečný závazek podepsané firmy, nikoli
() její oprávnění směnečné, zvláště když po meritální stránce ani nebylo
namítáno, že směnka nebyla určena pro žalobkyni jako výstavkyni.
Protože tu není namítané neplatnosti směnky podle § 3 čís. 5 směn.
zákona, nerozhoduje ani, co je o podp-isování firmy ve stanovách anebo
co v té příčině je zapsáno v obchodním rejstříku, a nesejde tedy na
okolnostech, k nimž v posledním odstavci důvodů poukazuje odvolací
soud. Při zrušení rozsudku procesního musilo však přes to zůstati, protože se rozsudek ten omezil jen na zrušení směnečného platebního pří
kazu pro neplatnost směnky, jíž tu není, takže bude se mu nyní obírati
s ostatními námitkami žalovaných.

. čís. lc3388,
Novela o právu manželském (zákon ze dne 22. května 1919, čís. 320

sh. z. a n.).

Nejvy

Š

š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
D

ů

vod y:

Výjimku z pravidla, že se rozluky podle § 17 rozl. zák. může domáhati též manžel, z jehož viny došlo k rozvodu, připouští ustálená judikatura nejvyššího soudu tehdy, když žádost o povolení rozluky odporuje dobrým mravům, kteroužto otázku jest řešiti podle okolností pří
p~d~. Dobrým mravům se příčí návrh na povolení rozluky zejména, doma:rach se manžel ro~luky ;řejmě za tím účelem, by druhého manžela
poskodll na jeho majetkovych právech. Za poškození na majetkových
právech jest považovati též ztrátu zákonného nároku na pensi. V tomto
směru stěžovatelka právem vytýká, že rekursní soud neposoudil věc
s~rávně po stránce právní. V případě, o nějž tu jde, usiloval o rozvod
sam navrhovatel rozluky a rozvod byl povolen jen z důvodu hlubokého
manželského rozvratu, na němž měl vinu výhradně žalobce. K pravoplatnému povolení rozvodu došlo jen proto, že dovolací soud, jak bylo
uvedeno v jeho rozsudku ze dne 10. lrstopadu 1932, č. j. Rv 11542/32-1,
nemohl výrok o povolení rozvodu již přezkoumávati přes to, že podle
Jeho judikatury jest hluboký rozvrat manželský důvodem pro rozvod
len za předpokladu, že žalující manžel nemá na rozvratu převážnou vinu.
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Navrhovatel, jenž jest jako četnický strážmistr ve státních službách,
uvedl sám, že žádost o rozluku podal proto, by se mohl znovu oženiti
a zaříditi si společnou domácnost. Kdyby navrhovatel rozluky dosáhl,
byla by tím jeho dosavadní manželka připravena o nárok na pensi,
který by jí jinak příslušel. Uvedené okolnosti a úvahy opodstatňují úsudek, že navrhovatel podávaje žádost o rozluku, byl sí dobře vědom
toho, že by rozlukou připravil manželku o zákonný nárok na pensi,
a že by jÍ' takto hmotně poškodil. Vzhledem k těmto zvláštním poměrum
jest v jeho návrhu na rozluku manželství podle § 17 rozl. zák. spatřovati
jednání pn,číci se dobrým mravům.
čís.

13389.

Skutečnost, že nemovitost byla vydražena a přiklepnuta, ač nebyl
vyřízen návrh na zrušení exekuce podle § 39 čís. Ii ex. ř., podepsaný
i vymáhajícím věřitelem, neni nezhojitelným zmatkem podle § 477 c. ř. s.
a § 78 ex. ř., k němuž by bylo přihližeti z úřadu v každém období řízení.
Nebylo-li zrušovacímu mívrhu před početlm dražby vyhověno a udě
len-li právoplatně přiklep, nelze již účinky příklepu odstraniti zrušením
exekučního řízení.

(Rozh. ze dne 23.

března

1934, R I 217/34.)

K vydobytí peněžité pohledávky spořitelny v Ú. byla stanovena
dražba dlužníkovy nemovitosti na 30. června 1933 v9 hodin
dopoledne u okresního soudu v Ú. Dne 28. června 1933 došel okresního
soudu v Ú. návrh dlužníka na zastavení exekuce, ježto vymáhaná pohledávka byla zcela zapravena. Tento návrh, jenž byl vymáhající věřitelkou
spolupodepsán, byl soudní kanceláří předložen exekučnímu soudci teprve dne 30. června 1933 o %4. hod. odpoledne, kdy již soudce, neznaje stav věci, vnucenou dražb'u provedl a příklep vydražiteli udělil.
S o udp r v é s t o I i c e pak návrh na zastavení exekuce dne 1. čer
vence 1933 zamítl, ježto již dne 30. června 1933 o %10 dopoledne
byl L-ovi udělen příklep. Rek u r sní s o u d změnil k dlužníkovu rekursu napadené usneseni v ten rozum, že se exekuce zastavuje a pří
klep ze dne 30. června 1933 se zrušuje. D ů vod y: Ani vymáhající věři
telka ani dlužník se nedostavili k dražebnímu roku a nemohli proto podle
§ 187 ex. ř. napadati udělení příklepu. Příklep jest již pravopfatný.
Prvý soudce vychází patrně z toho, že jeho usnesení, jimž byl udělen
příklep, není povahy řízení jen upravující, že jest tudíž jím podle § 425
c. ř. s. a § 78 ex. ř. vázán, a ježto ťoto usnesení v době vyřízení návrhu,
o nějž nyní jde, bylo již vydáno, že nemohl jíž návrhu vyhověti. Toto
stanovisko, pro něž zdánlivě mluví zákon, nelze bez dalšího schvalovati,
ježto jest připustiti výjimky ze zásady § 425, druhý odstavec, c. f .. s.
Že tomu tak, prokazuje dostatečně projednávaný případ, v němž věcně
zcela opodstatněný návrh nebyl soudci nedopatřením soudní kanceláře
VČas předložen, následkem čehož bylo pokračováno v exekuci, pro niž
již nebylo zákonného podkladu. Trpí tudíž postup exekučního soudu
exekuční

-

zřejmou nesprávností, jež měla, jakmile vyšla najevo, býti podle §§ 419,
430 c. ř. s. a § 78 ex. ř. z úřadu napravena a již jest v každém případě
napraviti (srov. čís. 6544 sb. n. s.). Tomu není na závadu, že zatím pří
klep, udělený L-ovi, nabyl právní moci. Podle §§ 156, 237 ex. ř. pře
chází sice pravoplatným udělením příklepu vlastnické právo k vydražené nemovitosti na vydražitele, leč tato zásada neplatí bez omezení,
nedošlo-Ii k udělení příklepu řádným způsobem. Nelzeť o tom pochybovati, že zákon měl v §§ 156 a,237 ex. ř. na mysli jen případy, v nichž
dražební řízení bylo provedeno podle zákona, Čemuž však v souzeném
případě tak není, ježto jest zřejmo, že při řádném postupu nebyla by
bývala dražba provedena ani udělen příklep. Vymáhající věřitel vede
exekuci, aby byla jeho vykonatelná pohledávka vydobyta. Byl-Ii již
úplně uspokojen, nemá další vedení exekuce účelu a exekuce má býti
zastavena. Pohledávka spořitelny v Ú. byla dlužníkem zcela zapravena,
vymáhající věřitelka spolupodpisem návrhu na zastavení exekuce dne
28. června 1933 to exekučnímu soudu oznámila a bylo proto podle
tehdejšího stavu exekuci zastaviti podle § 39 čís. 6 ex. ř. a upustiti od
provedení dražby. Nestalo-Ii se tak, nebyla provedena dražba ani udě
len přík~ep podle zákona. Nelze pochybovati o tom, že příklepu, k ně
muž doslo nezákonnou cestou, nelze poskytnouti zákonnou ochranu,
ježto opačný názor byl by v příkrém rozporu s právním citem (viz
Randa: Vlastnictví, 4. vydání str. 142).
N e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

D ů vod y:
Jak rekursní soud správně zdůraznil, nabylo usnesení o udělení pří
klepu moci práva. Povinná se ani nepokusila toto usnesení rekursem
zvrátiti, neboť napadala rekursem jen usnesení ze dne 1. července 1933,
jímž její n á vrh n a z ruš e n í ex e k u cep o dle § 39 čís. 6 ex.
řád u byl z a mít nul. Skutečnost, že nemovitost byla vydražena
a přiklepnuta, ač nebyl vyřízen návrh na zrušení exekuce i vymáhajícím věřitelem spolupodepsaný, nezakládá nezhojitelný zmatek podle
§ 477 c. ř. s. a § 78 ex. ř., k němuž by bylo přihlížeti z úřadu v každém
období řízení. Rekursní soud nebyl proto oprá;oněn, by pravoplatný
příklep zrušil, třebaže byl toho .názoru, že exekuční soud měl zrušovaCÍ
návrh, ještě před dražbou na soud došlý, včas vyříditi a tak zameziti,
by k dražbě a udělení příklepu nedošlo. Nebyla-Ii povinná při dražebním
roku přítomna, a nevznesla-Ii odpor proti udělení příklepu, nemohla
Ovšem usnesení o příklepu ani napadati rekursem (§ 187 ex. ř.). Nebylo-Ii zrušovaCÍmu návrhu před početím dražby (§ 200 čís. 3 ex. ř.)
vyhověno, a udělen-Ii pravoplatně vydražiteli příklep, jímž jako pravotvorným aktem nabyl vlastnictví' vydražené 'nemovítosti (§§ 156, 237
ex. ř.), pokročilo exekuční řízení již tak daleko, že jeho účinky nemohou býti odstraněny zrušením exekučního řízení a proto první soudcr,
Nepochybil, nevyhověv v tomto období návrhu na zrušení exekuce. Rozhodnutí nejvyššího soudu sb. n. s. 6544., jehož se dovolává rekursni
soud, nehodí se na souzený případ, ježto má docela jiný skutkový pod-
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klad. Zde nejde vůbec o zřejmé nedopatření prvého ,soud~, jež ?y ~yl~
lze napraviti jako v případě čís. 6544 sb. n. s., ny:brz.? zakonne ,pravm
účinky příklepu, třebaže k němu došlo opol1;enuhm uredmm, lez nelze
odstraniti podle ustanovení §§ 419 a 430 c. r. s.
čis.
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Náhradn! nárok zaměstnance proti zaměstnavateli zakládá Jen p~
rušení ohlašovací 'povinnosti k pojištěni invalidnímu a starob01mu, 01kolív i k pojištěni nemocenskému.
(Rozh. ze dne 23. března 1934, Rv I 1283/32.)
žalobkyně domáhala se na žalované náhra,dy ~kod~. proto, že ž~lo
vaná jako její zaměstnavatelka opom~nul~ pn!,laslh Jl, k mvalldlllmu
a starobnímu pojištění a že tím z~vlmla, ze pn nas~~l; nemOCI a ,~e
schopnosti ku práci byl žalobkym nemocenskou pOJls~ovnou odepren
invalidní důchod. O b a niž š í s o u d y žalobu zamltly.
, N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil
věc soudu prvé stolice, by ó ní dále jednal a znovu rozhodl.

D ů vod y:
Oba nižší soudy zamítly žalobu, ježto v~ch~zely z práyního n~zor~,
že zaměstnanec nemá proti zaměstnavatell narok na nahradu. skoa~
z důvodu že zaměstnavatel nevyhověl řádně ohlašovací povmnosh
podle §§' 17 a 18 zák. čís. 221/1924 v doslov,u zákona čís. ~84/1928
sb. z. a n. Nižší soudy řídily se při tom patrne rozhodnuÍlt;1 CIS. 8~11
sb. n. s., jehož se rozsudek prvého soudu ,i výslov~ě ~ovola,val. ~vsak
toto rozhodnutí pojednává jen o následclch porusem ohlasovacI, povinnosti zaměstnavatelovy pro obor pojištění ne moc e n s k ,e h .0,
takže se nehodí na souzený případ, v němž jde o nárok vyvozovany z pného oboru sociálního pojištění, to jest pojištění invalidního a starobního (§§ 1 bl, 7 odst. 2,106 a násl. zák. o soc; pop., Dovola:e!k~ pravem poukazuje k zásadnímu rozdílu v úprave obOl~ho popstem. Pojištění nemocenské vzniká totiž podle § 7 od,st. (1) ~It. ,zak ...~n:~, kdy
pojištěnec počal vykonávati práce nebo sluzby pov!!',:e po)'stene, nehledíc k tomu, zda přihláška byla řádně a vcas uCIll.~n3", J~e t~ t~dy
o pojištění ze zákona (ipso jure). Naprotí tomu P?Jlste~I Illv,ahdm,~
starobní vzniká podle § 7 odst. (2) téhož zákona sIce z,asadne.~o:,n.ez
cinem, kdy pojištěnec počal vyk.?~ávati pr~ce neb? sluzby pOlIst~m1l1
povinné, a však jen z a d a I s I pod mIn k~: z e byl ~ a m e s tn a n e c v č a s k jl o j iš t ě n í při h 1 á š e n, JInak vzmka toto pojištění teprve dnem, kdy přihláška ?ošla pojišťov~ě, nebo kdy byla
doporučeně dána na poštu. Byla tudíz z~konem opoustena ,co d? tohoto
druhu pojištění zásada, že vzniká»lpSO ]ure«~ Z duv,odove zpravy (~tl.
; 45) vychází najevo, že se tak s}alo, úmysln~, hl:.~IC hlavne \opravněným zájmům a k ochraně ustredm soclalnI PO]Isťovny. Z te.o roz-

ličné úpravy obou uvedených odvětví sociálního pojištění vyplývá, že
nelze v obo,u případech stejně posuzovati následky porušení ohlašovaci
povinnosti zaměstnavatelovy. Pokud jde o nemocenské pojištění, neinuže zaměstnanci z porušení této povinnosti vzejíti škoda, ano se toto
pojištění řídí stavem skutečným a nárok vzniká již cikamžikem počátku
výkonu služeb nebo prací povinně pojištěných. Pojištěnec může a má
tu své nároky na dávky nemocenského pojištění uplatňovati vždy jen
proti nositeli pojištění, takže žaloba o náhradu škody proti zaměstna
vateli z důvodu porušení jeho ohlašovací povinnosti nemá v takovém
případě místa. Jinak však jest tomu v oboru pojištění invalidního a starobního, kde pojištění je zásadně závislé na podání přihlášky a na jejím
obsahu, takže jejím nepodáním může pojištěnci vzniknouti škoda, jsoucí
v příčinné souvislosti s porušením povinnosti, nařízené zaměstnavateli
zákonem pod trestní sankcí. Jde tu zřejmě o soukromoprávní nárok zaměstnancův proti zaměstnavateli, kterýžto nárok jest odlišný od jeho
veřejno!právních nároků proti pojišťovně, a na tento soukromoprávní
poměr jest zřejmě použíti předpisů občanského zákoníka, zvláště též
třicáté hlavy o náhradě škody (srov. rozh. čís. 12882 sb. n. s.).

čís.
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Pojišťovací

smlouva.
Neobsahují-Ii pojišťovaci podmlnky výslovné ustanoveni, že pojistnlk jest povinen za trvání pojišťovacího poměru před vejit/m v druhé
pojištění si .vyžádati svolení původní pojišťovny, ani, fu pojistník jest
povinen ohlásiti pojišťovně, že uzavřel pojištění týchž věcí u jiné pojišťovny, nemůže pojišťovna v podmínkách stanoviti, že vejitím pojistníka do dvojitého pojištění zanikají její závazky.
(Rozh. ze dne 23.

března

1934, Rv I 1755/32.)

žalobkyně pojistila svůj dům na Slovensku u žalované pojišťovny L.
v Praze. Když dům vyhořel, odepřela žalovaná dáti žalobkyni náhradu,
ježto žalobkyně pojistila dodatečně týž dům u pojišťovny R., aniž o tom
žalovanou pojišťovnu vyrozuměla. žalobě o vyplacení pojístného p r 0c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, o d vol a c í s o u d žalobu
zamitL D ů vod y: Prvý soud je názoru, že negramotné žalobkyni nebyl znám obsah § 7 prvý odstavec všeobecných podmínek pojišťovacích,
podle něhož pojišťovací společnost není povínna pojistníkovi k náhradě,
když za trvání pojištěni pojistník připojistí předmět pojištění jinde a
bez vědomí pojišťovny. žalobkyně v pojišťovacím návrhu ze dne
8. února 1929 potvrdila, že pojišťovací podmínky byly připojeny k pojišťovacímu návrhu, a jednala na vlastní vrub a nebezpečí, když, majíc
možnost, by se s obsahem pojišťovacích podmínek sama obeznámila,
spoléhala na agenta a dala si od něho přečísti jen nejdůležitější podITlínky pojišťovací smlouvy a tím ponechala jeho vůli a úvaze, by posoudil, co pQvažuje v podmínkách těch za nejdůležitější, a jen to jí
přečetl, ač bylo její věcí, by se obeznámila s celým obsahem pojišťo-
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činila pojišťovaci návrh. Třebas žalobje jejim hrubým zaviněním, že, uzavirajíc
a nerozumějíc pojistce, jak se má podle
ní zachovati, nedala si podmínky někým přečisti. Nedostatečná znalost
~tení a psaní a nedostatek zkušeností v pojišťovacích věcech nemohou
ií býti omluvou hrubého nedopatření a pro ni zakládati výhodu, by se
nemusila starati o splnění svých závazků k pojišťovně. Spolehla-li na
agenta O-a, musí sama v poměru ku pojišťovně néstí důsledky toho, .
že ií neupozornila na důležitý a rozhodný odstavec pojišťovacích podIrlÍ~ek. I od obyčejného člověka při obyčejné pozornosti jest žádati při
plnění smluvních závazků tolik péče, by se informoval o svých závazdch, jak jim má dostáti (§ 1297 obč. zák.). Neuči~í-li ,tak, je to právě
tak hrubé zavinění, jako by se vůbec nestaralo SVUj zavazek. Proto se
žalobkyně, když se nestarala o obsah § 7 prvý odstavec poj. podmínek,
hrubě provinila a musí nésti sama toho důsledky. Ustanovení § 32 nař.
ze dne 22. ledna 1915, Čí'S. 343 ř. zák., na které se prvý soud odvolává,
v souzeném případě nelze použíti, ježto pro tento případ platí pojišťo
vací podminky, tvořící součást pojišťovací smlouvy a žalobkyně v tom
směru nic netvrdila. Žalobkyně bud' podmínku platnosti § 7 poj. podmínek přijala a pak je smlouva platná, nebo, ježto jde o podstatný" bod,
smlouvy, byl tu nesouhlas vůle obou smluvn!ch str:,n. Omyl se tý~al
hlavní věci a pak k uzavřeni smlouvy nedoslo a zalobkYl1l nevzesel
závazek a ovšem také ne nárok (§ 871 obč. zák.). žalobkyně tvrdí jen,
že byla uvedena v omyl agentem, jenž smlouvu pojišťovací sprostřed
koval. Že agent jednal nepoctivě, žalobkyně ani netvrdila,. a také ne:
uvedla nic, z čeho by bylo lze na jeho obmyslnost soudil!. Zalobkyne
předmět pojištění bez souhlasu žal~vané pojišťovny přiP?jistila u .pojišťovny R. a proto podle § 7 prvl1l odstavec pO]lsťovaclch podmll1ek
žalovaná strana je prosta závazku plnění podle pojišťovací smlouvy
a důsledkem toho žalobkyně nemá nárok na plnění hlované.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.

vacích podmínek, podle nichž

kyně je čteni a psani neznalá,
pojištění a jsouc negramotnou

D ů vod y:

čís. 17) § 32 zákona o pojišťov~cí smlouvě Čí~. 501/1! ř .. "., je~ test
nutícím pravidlem podle § 42 zako~a potud: ze ne~ml bY:1 z';lenen?
v neprospěch pojistníka. Ustanovel1l § 32 zakona pnpouslt prup'adne
lo!ožky (ztrátu nároku na odškodné) jen v případech, kde pOjlstmk
~orušil některou' z povinností uložených mu pojišťovacími podmínkami.
V zásadě není dvojité pojištění bez svolení původní pojišťovny ani podle
dosud neúčinných ustanovení §§ 53 a 54 zákona čís. 501/17 ř. z. vyloučeno. Mohou to proto vyloučiti jen pojišťovací podmínky, avšak prů
padnou doložku na nevyžádání si s~ole.ní půvo~ní P?jišťov~y k, dvojitému pojištění mohou podmmky urČIl! jen, kdyz ulozlIY.'poj!Sll1lku povinnost k určitému jednání, trpění neb opomenutí a pOjlstmk tuto povinnost porušil, jinak by odporovaly § 32 zákona o průpadných dpložkách. Neobsahují-Ii pojišťovací podmínky výslovné ustanovení, že pojistník jest povinen "a trvání, pojiŠťov~cího.p,oměru před, vejitím v. druhé
pojištění si vyžác\att svolem p.~vodn: p;'jlstovny, al11.::e, pO]l~tm~ j:s~
povinen ~h!ásiti žalova!"é P?Jlsť~~~e, ze uzavrel, p0.l'stenl tych". ve,cl
,u jiné pO]lsťovny, nemuz; ,Sl pOj~s~o,v~a v 'po~mm~a~h ustanovIl!, ze
vejitím pojistníka do dvo]lteho pO]lSte~1 zamka]l Jejl za~azky. Takovou
povinnost pojistníka nelze vyvozoval! am z ustanoveni odstavce. (2)
§ 7 ani z odstavce (5) § 9 všeobecných pojišťovacích podmínek, z mchž
jest patrno, že pojišťovna může přes dvojí pojištění ponechati původní
pojištění v platnosti, any úprava a sepis podmínek pocházejí od ~o
jišťovny a, nevyjádřila-li se určitě ajasně, jde to podle § 915 ohč .. zak;
na její vrub. Mimo to vyžaduje ~ocl!vost obchodu, .~l,povl~nosl!, Jl~hz
zanedbání má tak dalekosáhlé dusledky;byly v pO]lstovaclch podmmkách nejen jasně vysloveny, nýbrž, aby na ně hyl' i pojistník zvláště
pojišťovnou upozorněn, zejména, jde-li o pojistníka neznalého čtení,
jenž s,: následke,? toho nemůže z vlas!ního. postřehu ~eznámiti am
s jasne vyslovenymI povmnostml a jenz am ]lnak nema dost~!ečnou
příležitost prostřednictvím jiných"osob, si vědomí"o .o?sahu POJlsťova
cích podmínek zjednati, ano by jmak slo o zneUZlvanl nedostatku duševních schopností pojistníka ve prospěch pojišťovny.
čís.

Netřeba

se zabývati otázkou, kterého hmotného práva jest použití
na souzený případ, zda slovenského obchodního zákona, či zákona
o pojišťovací smlouvě čís. 501/17 ř. z., an žalovaný nárok jest odů
vodněn již podle posléz uvedeného zákona .. ~stanov,e~í § 7 o,ctsta,ve.c (1)
všeobecných pojišťovacích podmínek pravl, ze pO]lstovna prestava byh
'Jovinna dáti náhradu, jsou-Ii pojištěné předměty i jinde pojištěny, a
~, § 6 všeobecných pojišťovacích podmíne,k se ,ustanov,:,):" ž; poji~tní~
jest povinen udati v návrhu, zda se na predmety k popsten! ~avr,ze,ne
vztahuje i poji-štění jinde uzavřené. V ustanovemch tech nenl psne rečeno, že pojistník jest povinen oznámiti pojišťovně, že uzavřel z a
t r v á n í pojišťovacího poměru jínde pojištění o týchž předmět~ch, ~o
něvadž z ustanovení těch zřejmě plyne jen, že tuto oznamovaCI POVll1nost má jen v době návrhu na pojištění. Ustanovení § 7 všeobecných
pojišťovacích podmínek se proto příčí účinnému ustanovení (§ 167
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Výměnkářské dávky, pokud nejsou zadrželé za delší dobu než tři
léta, počítajíc ode dne příklepu vydražené nemovitosti nazpět, jest z nejvyššího podání přikázati v pořadí vý~ěnku, třebaže ~m~ek byl po~~~
dražebních podmínek převzat vydraz1telem bez zapoctem na neJvyssl
podání.
(Rozh. ze dne 23. března 1934, R II 7/34.)

Na nemovitosti, vydražené exekučně cine 13. ledna 1933, bylo ve
,Jrospěch Anny W-ové vloženo právo, vý~ěny, jež vx?ražit~l převzal
. podle dražeb;ních podmínek bez zapoctel1l na n,ejvyssl, p~da~l. An~a
W-ová přihlásila k rozvrhovému roku (§ 210 ex. r.) zadrzele dav~y vyrněnkářské

za dobu od 1. srpna 1930 do 30. dubna 1931 a od 1. cervna
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1931 do 1. října 1932, celkem 1092 Kč 90 h s příslušenstvím, a dokazovala rozsudkem ze dne 11. října 1932 výši svého nároku. Niž š í
s o u d y nepřihlédly k této přihlášce, rek u r sní s o u d s odůvod
něním, že výměnek, o kterýž jde, byl podle dražebních podmínek vydražitelem převzat bez započtení na nejvyšší podání a že předpis § 216
ex. ř. (poslední odstavec) se na takové případy nehodí.
N e j v y Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudů a vrátí! věc
prvému soudu, by v rozsahu zrušení znovu věc při novém rozvrhovém
roku projednal a vydal nové usnesení. V otázce, o niž tu jde, uvedl v
důvodech:

Právní názor rekursního soudu nemá opory v zákoně a je zřejmě
mylný. Podle § 156 ex. ř. přejdou dne m pI í k lep u na vydražitele
veškeré závazky váznoucí na nemovitosti. Do tohoto dne má je ještě
plniti povinný, a, nedostál-li této povinnosti, může oprávněný se jejich
náhrady domáhati z nemovitosti věcně zatižené anebo z nejvyššího
podání za ni docíleného (§ 219 prvý odstavec ex. ř.). Pokud tyto dávky
nejsou po delší dobu zadrželé než tři leta, počínajíc ode dne příklepu
nazpět, požívají pořadí knihovního práva samého (§ 216 poslední od-.
stavec ex. ř.). Tyto předpoklady jsou v souzeném případě splněny,
ježto nemovitost byla přiklepnuta dne 13. ledna 1933.
čís.

13393.

Proti exekuci vedené komisionářovým věřitelem na pohledávky
obchodu, který komisionář uzavřel pro komitenta, může komitent nasioupiti žalobou vylučovací podle § 37 ex. ř.

2

(Rozh. ze dne 23. března 1934, Rv II 20/34.)
Žalovaná banka zabavila v exekUCI proti manželům Antonínu a Anně
pohledávky, jež příslušely dlužníkům proti V-ovi a proti K-ovi
za dodané dřevo. Žalující firma domáhala se nepřípustnosti exekuce na
pohledávky, tvrdíc, že dala dřevo manželům Ř-ovým do komisionář
ského prodeje a že si vyhradila na dřevu, jakož i na pohledávkách z dodávky dřeva vlastnické právo až do úplného zaplacení. O b a niž š i
s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů:
Náleží k povaze komisionářského obchodu, že vlastnictví předměttr ku
prodeji svěřených až do jich prodeje zůstává vyhrazeno komitentovi.
Jinak je tomu s pohledávkami z kupní ceny za zboží komisionářem
prodané, jež se podle ustanovení čl. 360 obch. zák. stávají vlastními
pohledávkami komisionářovými. Jest ovšem pří svědčiti odvolatelce, že
strany mají možnost ujednati ustanovení odchylná, avšak jich platnost
jest posuzovati podle všeobecných ustanovení o smlouvách. Soud prvé
stolice zjistil, že si žalobkyně vyhradila vlastnické právo i na pohle··
dávky, které z prodeje zboží vzejdou. Toto zjištění soud odvolací pře
jímá, dovozuje však z něho, že smlouva v tomto směru není pro neurčiŘ-ovým

tost svého předmětu platná. Ku platnosti každé smlouvy se vyhledává,
by její předmět byl určitý neb alespoň určitelný, tedy pohledávka aby
byla určitou nebo určitelnou co do svého vzniku a osoby příštího dlužníka. Není-li však jisto, ani zda pohledávka vznikne, a tím méně známa
osoba budoucího dlužníka, nemůže smlouva o výhradě vlastnictví
I, těmto budoucím pohledávkám míti platnost. Žalobkyni bylo by lze
přiznati nárok na kupní cenu nastupující na místo předmětů do komisního prodeje odevzdaných kupitelem již složenou, nikoliv však na pohledávku z neujednaných dosud kupních smluv, jež zůstává po uzavření
kupní smlouvy pohledávkou manželů Ř-ových a mohla by býti jen postupem pohledávky samé na žalobkyni převedena, jak ostatně čl. 368
obch. zák. výslovně stanoví.
N e j v y Š š í s o u d uznal podle žaloby, pokud šlo o zabavenou
pohledávku manželů Ř-ových proti V-ovi; pokud šlo o zabavenou pohledávku manželů Ř-ových proti K-ovi, odmítl dovolání, ježto předmět
sporu byl odvolacím soudem oceněn jen na 2.000 Kč. V onom směm
uvedl v
d Ů v CI d-e c n:
Při právním posouzení jest vycházeti z rozsudkových zjištění.
D r u h Ý odstavec čl. 368 obchodního zákona stanoví, že pohledávky
z obchodu, který komisionář uzavřel, i když nebyly postoupeny, v poměru mezi komitentem a komisionářem nebo jeho věřiteli platí za pohledávky komitentovy. Proto při exekuci vedené komisionářovým vě
řitelem na takové pohledávky může komitent nastoupiti žalobou vylučovací podle § 37 ex. ř., ačkoli pohledávky, o něž jde, po právu náležeji
ještě komisionáři. Uvedené zákonné ustanovení nevzal v úvahu odvolací soud, ačkoliv v důvodech napadeného rozsudku se zmiňuje o čl. 3b8
obeh. zák. ale jen o p r v é m odstavci tohoto článku. Poněvadž
sporná" pohledávka je takovou pohledávkou komisionářky Anny Ř-ové,
o jaké jedná druhý odstavec čl. 368 obch. zák., právem žalobkyně jako
komitentka se domáhá vyloučení pohledávky té z exekuce vedené žalovanou věřitelkou komisionářčinou. Žalobkyni přísluší tedy na pohledávku tu z důvodu čl. 368 druhý odstavec obch. zák. právo nepřipouště
jící výkon exekuce a proto správně bylo žalobě vyhověti.
čís.

13394.

Na základě souduího smíru, Jlmz upraveny styky rodičů s dítětem
ve smyslu § 142 obč. zák., lze vésti exekuci jen podle zásad řízení nesporného a jest povolán k rozhodováni o tom, jakých donucovacich
opatřeni jest použiti, opatrovnický soud.
(Rozh. ze dne 24.

března

1934, R I 268/34.)

Manželský otec nezletilých dítek navrhl u exekučního soudu, by mu
podle vykonatelného smíru uzavřeného dne 11. května 1933 u krajského
soudu v P. povolena byla proti manželce Marii P-ové exekuce vydáním
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dětí (§ 345 a násl. ex. ř.) k vymožení zastupítelného jednání, totíž dodržování styků otce s dě-tmi. S o udp r v é s t o I i c e exekuci částečně
povolil, rek u r sní s o u d vyhověl částečně rekursu vymáhajícího
věřitele.

N e j v y Š š i s o u d zrušil usnesení oboU' nižších soudů a uložil
prvému soudu, by postoupíl spisy opatrovnickému soudu k příslušnému
rozhodnuti.
D

ů

vod y:

Podle ustálené judikatury nejvyššího soudu (srov. rozhodnutí čís.
2238, 5917, 6967 sb. n. s.) lze exekuci, jejímž předmětem je nárok
z poměru práva rodínného, jakým jest právě nárok, o nějž jde, véstí jen
podle zásad řízení nesporného (§ 50 odst. (6) zák. čís. 100 z r. 1931
sb. z. a n.) a jest povolán k rozhodování o tom, jakých donucovacích
prostředků jest použíti, opatrovnický soud. Jest tedy v souzeném pří
padě opatrovnický soud povolán, aby o návrzích stran jednal a sám
učinil opatření, potřebná k jejich provedení (§ 142 obč. zák. a § 50
odst. (6) zák. čís . .1 00 z r. 1931 sb. z. a n.), nikoli exekuční soud. Na
věci nic nemění, že jde o soudní smír, -uzavřený ve sporu, neboť exekučními tituly podle § 1 čís. 5 ex. ř. jsou jen smíry o soukromoprávních nárocích hospodářského rázu, děti však nejsou prostýrn předmě
tem práv rodičů; třebaže jejich styky s rodiči byly již upraveny soudním smírem, musí opatrovnický soud vždy dbáti zájmů dětí (§ 142 obč.
zák.). Jelikož náleželo o návrhu rozhodnouti v nesporném řízení a nikoli v exekučním řízení, jest řízení podle § 78 ex. ř. a § 477 čís. 6 c. ř. s.
zmatečným, bylo je proto podle § 78 ex. ř. a § 478 c. ř. s. zrušiti a vec
dle § 44 j. n. přikázati nespornému soudu.
čís.

13395.

když byla zamítnuta žaloba o rozvod manželství pro nedostatek
lze povoliti rozvod z výhradně vinyžalujidho manžela k pouhé
žádosti žalovaného manžela, jíž se připojil k žalobě.

důvodů,

(Rozh. ze dne 24.

března

7934, Rv II 706/33.)

K žalobě manželky o rozvod manželství od stolu a lože z viny žalovaného manžela se připojil žalovaný' manžel, navrhnuv rozvod z výhradnévinyžalujicí manželky. Pr o c e s fl í s o udp r'v é st o I ie e
uznal narbzvod manželství z viny obou manželů. Odvolal 'se jen žalovaný manžel a navrhl, by žaloba manželky byla zamítnuta, t. j'. bý byla
zamítnuta žalobní prosba, by manželství stran bylo rozvedeno z viny
žalovaného, takže by manželství to bylo rozvedeno výhra'dně z víny žalobkyně. O d vol a c í s o u d vyhověl odvolání žalovaného a zamítl
žalobní prosbu, by bylo manželství rozvedeno z viny žalovaného, a
uvedl v cl ů vod ech:' Na základě skutkových zjištění dcispělodvolací
soud ku přesvědčení, že žalb-va'ný na rozvodu rna'nželství vinen není a

proto v tomto směru žalobu z,amítl" takže z výr?k~ r?zsudk~ zůstala len
pravop:atná čás,t, že se manzelstvl stran rozvadl vyhradne z vmy zalobkyne.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni.
D ů vod y:

Není správná výtka dovolání, že odvolací soud pochybíl, zamítnuv
žalobu dovolatelky o rozvod pro nedostatek důvodů, přesto však povoliv rozvod z její výhradné viny, k pouhé žádosti žalovaného, kterou
se připojil k žalobě. Dovolatelka přehlíží ustanovení § 2 nař. min. sprav.
ze dne 9. prosince 1897, čís. 283 ř. zák., že se žádosti o rozvod podanou bez souhlasu druhého manžela jest naložiti jako se žalobou, a ustanovení § 6, že při ústním jednání smi se jednati jen o tom důvodu rOzvodu, který strany v žalobě neb v ž á d, o s t i uplatňovaly, a že v rozsudku, jenž žádosti (žalobě) vyhovuje, vždy má býti rozhodnuto, zda
ta neb ona strana zavinila rozvod, či žádná z nich (§ 12 dvorského dekretu z 23. srpna 1819 čís. 1595 sb. z. s.).
čís.

13396.

Společnosti s r. o. (zákoo ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák.).
Nepřípustným jest tajný zmocněnec společníků, nezapsaných v seznamu společníků, jenž by měl na venek táž práva a tytéž povinnosti,.
jako by byl společníkem.

(Rozh. ze dne 27. března 1934, Rl 190/34.)
Rej s ťř í k o v Ý s o u d nevzal na vědomí opověd' společnosti s r.
o. že společník Ervín H. nebyl společníkem společnosti, nýbrl: jen tajnim plnomocnikem pravých společnic Heleny H-ové a Lilii M-ově, jak
prohlásil v předložené smlouvě ve formě notářského spisu ze dne 15.
července 1929 a uložil jednateli společnosti, by v knize podilů podle
§ 26 zák. o společnostech s r. o. vedl Ervína H-a jako společníka se
závodním podílem odpovídajícím kmenovému vkladu, jehož nabytí vykázáno smlouvami ve formě notářských spisů' zřízenými (§ 76· cit. zák.),
dokud nebude prokázáno, že Ervín H. svůj podíl v téže formě' za podmínek §5 smlouvy společenské postoupil jiné osobě. D ~ vod y:
Smlouva zřízená notářskýmsplsemze dne 15. cervence 1929, lez ostatne
uzavřena jen s Helenou tl-ovou, nikoli s Lilii M-ovou, není dostateČ!lt nr
dokladem o nabytí závodních' podílÍ! těchto dvou pravých spolecJl1c:
Především není ani tvrzeno, ani prokázáno, jak tyto dvě, prý pravé společnice podílů nabyly. Ze spisů rekursnímu soudu svcho čaSu krajským
soudem v M. zaslaných není nabytí patrno a nebylo by tedy' prokazano,
.ani kdyby rejstříkový soud považoval: tvrzenou tajnou plnou moc za
přípustnou, že byly ke zmocnění oprávněny, neboť by so~časn~ muselo·
býti prokázáno právní jednání v zákonné' formě· uzavřen'e, Jínz Helena
H-ová a LillyM-ová závodních podílu nabyly a od koho, a že tedy byly

-
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plnou moc uděliti. Však soud rejstříkový jest
toho názoru, že tajná plná moc podle § 1017 obč. zák., i kdyby oběma
společnicemi k tomu oprávněnými byla dána, jest v tomto případě neplatná a bezúčinná jak proti společnosti, tak proti ostatním společnikům
a i osobám třetím, a byla by platnou jen pro vnitřní poměr mezi zmocnitelem a zmocněným. Proti společnosti a ostatnim společníkům jest
bezúčinná již vzhledem k ustanovení § 5 smlouvy, který by zajisté neměl smyslu, kdyby bylo možno, by společníky byly osoby, o nichž
ostatní společníci ani nevědí. Také kontrola a činnost soudu rejstříko
vého by mohla odpadnouti, kdyby bylo připustné, by mu skutečný stav
společníků znám nebyl, nehledě ani k tomu, že takto snadno by bylo
lze obejíti zpoplatnění při převodech závodních podílů. Rek u r sní
s o u d napadené usnesení potvrdil. D ů vod y: Stěžejní zásadou firemního práva jest pravdivost firmy, která nesmí obsahovatí nic nepravdivého ani po stránce osobní ani věcné, to plyne již z ustanovení § 5
(1) odst. zák. o společnostech s r. o. stran zákazu jmen jiných osob
než společníků ve firmě společnosti s ručením omezeným zúčastněnýcn,
podstatnou součástkou osobní firmy jest jméno všech nebo aspoň jednoho společnika. Ku, žádosti o zápis společnosti s r. o. jest připojiti seznam společníků, který musí obsahovati jméno, povolání a bydliště každého společníka a obnos kmenového vkladu jím převzatého a vplat,
který na něj učinil (§ 4 čís. 4 a § 9, 2. odst. č. 2 zákona cit.), jest vésti
knihu podílů, která musí obsahovati jména, zaměstnání a bydliště a
kmenový vklad každého společníka, a ve které musí býti vyznačena
každá změna u podílu' nastalá (§ 26 zák.), zákon také upravuje právní
poměr společníků (hlava ll. § 64 a násl. zákona), zpúsob zapravení
podílů a příplatků, přenesení podnů nebo části na jinou osobu jsou
zvláště upraveny (§§ 67-74, 75, 76, 79). Z těchto ustanovení je zřejmo,
že poměr společenský musí býti opravdový, společník musí býti skutečný, nikoliv pouhý figurant. Proto právem prvý soud nevzal na vě
domí oznámení, že Ervín H. nebyl společníkem.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

Ervína H-a, nebyl pravdivý, rekurenti se ani neodvažují tvrditi a proto
jest z, něho'vy:ch~zeti, takže H. byl, s~utečným společníkem nejen proti
spolecno.sl!, ny~rz I proh soudu a (rehm osobám. Není dolíčeno, že pře
vod podIlu Ervma H-a na Helenu H-ovou a Lilly M-ovou se stal způ
sob,em v. § ,~6 téhož zákona př~?ep.san~m a nemohl v tom směru 1'0stacIl! reJstnkovemu soudu notarsky SpIS ze dne 15. června 1929 poněvadž o pře vod u podílu nemluví a převod nepotvrzuje. Rekursní
soud náležitě vyložil poukazem k různým ustanovením zákona čís. 58/
1906 ř. z. nepřípustnost tajného zmocněnce společníků nezapsaných
v, sezna.m.u společníků, kte~ý, by na venek měl stejná práva a stejné 1'0vI~nosh J,,;koby byl spol.ecnIkem, a spravnost jeho důvodů nebyla vyvracena vyvody dovolaclho rekursu.

vůbec oprávněny tvrzenou

D

ů

o

o

čís.

Vzdání se dědictví (poručnfkem jménem nezletilce schválené porujest neodvolatelné.

čensky)

(Rozh. ze dne 27. března 1934, Rl 269/34.)

o

o

o

Por uče n s. k Ý a z á r o v e ň p o z Ů s t a los t n í s O u d neschválil přihlášku poručníka jménem nezletilce a důsledkem toho ne~
přijal přihlášku dědickou na soud. Rek u r sní s o u d napadené usnosení potvrdil.
,Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, mimo jiné
z techto
důvodů:

Stěžovatel vzdal se dědictví jménem nezletilého Kar].a T -a a toto
vzdání se bylo usnesením ze dne 22. května 1934 mocí úřadu poručen
ského schváleno. Toto vzdání se dědictví jest však ve smyslu § 806
obč. zák. neodvolatelné (srov. rozhod. Ol. U. 350, 7868, 14731).

vod y:

Rekurenti napadají souhlasná usnesení nižších soudů pro nezákonnost (§ 46 (2) zák. čís. lOD/31 sb. z. a n.), leč neprávem. Podle prvního odstavce § 78 zákona ze dne 6. března 1906 čís. 58 ř. zák. o společnostech s ručením obmezeným platí v poměru ke společnosti za společníka jen ten, kdo je uveden j a k o t a k o v Ý v knize podílní. Již tento
doslov zákona vylučuje jinaký právní poměr takového společníka, zejména snad jeho poměr jako zmocněnce společníka jiného, nezapsaného
v knize podílní s tajnou plnou mocí. V souzeném případě byl rejstříko
vému, soudu po rozumu třetího odstavce § 26 téhož zákona předložen
seznam společníků ze dne 10. října 1926, v němž mimo jiné ve shodě
s notářskými osvědčeními v rejstříkových spisech založenými, je uveclen Ervín H. se závodním podílem hotově splaceným 799.999'99 'I, Kč,
který také seznam tento podepsal. Že by tento seznam, pokud jde o

13397.
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Úprava pachtovného (vládni nařízení ze dne 29. července 1933,
164 sb. z. a n.).
Podání námitek neul vyloučeno v případě, byl-li nárok na úpravu
pachtovného uplatněn, ale nebyl uplatněn způsobem stanovefiým v nařízení čís. 164/1933 sb. z. a n.
čís.

(Rozh. ze dne 27.

března

1934, R II 77/34.)

.. S o u d p.:,v é s.t o I i c e vyhověl námitkám navrhovatelky a zamítl
navrh pachtyru na upravu pachtovneho. Rek u r sní s o u d odmítl nám:t~y propachtovatelky. D ů vod y: I propachtovatelka, i pachtýři,
stezovatelé, jsou zajedno v tom, že jí zaslali dne 6. září 1933 nedopoCivilní rozhodnuti XVI.
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ručeně dopis, v němž jí oznamovali, že jí budo~ platiti pachtovné podle
vládního nařízení ze dne 29. července 1933 Č1S. 164 sb. z. a n. Podle
ustanovení § 5 vl. nař. jest nárok na úpravu pachtovného uplatniti nejdéle do třiceti dnů ode dne účinnosti nařízení doporučenym nebo na
potvrzení dodaným dopisem propachtovateli n.ebo j~h? hosp?dářSk~
správě. Předpis tento jest předpisem donucov~c:m a, Jezto stezovatele
tohoto donucovacího předpisu nedbali, a zaslal! zadatelce dopIs .prosty,
nemohl jim vzniknouti nárok na úpravu pachtovného" 1 kdyby ]lm byl
snad příslušel, a neměla tedy am prop.achtovatelk~ ~uvo~ R tomu: by
podala námitky a žádala, by bylO zahaJeno soudm. nzem ~esp~~ne z~
účelem úpravy pachtovného, neboť by blla d?sahl~ sveho u~elu, 1
kdyby nebyla u soudu zakročila. Soud prve stohc:. m:: ~ ~V!Ze~l propachtovatelky, že neobdržela doporučený d.oP1S, pr!hhz.el!. J1Z p:ed zahájením řízení a měl námitky odmítnouti. Mel tak. uc~m\l \lm SplS~, ano
se zjistilo, že skutečně propachtovatelce doporuceny dOpIS :~slan ne.~
byl, jelikož v tom p~ípa~~ b~ly ná'."itky .rrop~chtovatel}<~ a zadost JeJl
za zahájení nesporneho nzem o JeJlch n~mltk~ch zbyt~cne.
N e j v y Š š í s o u d obnOVIl usnesem prveho SOUGU.

o ů vod y:
Mylný je názor rekursního soudu, že bylo ná,;,itky do~olaci rekurentky proti nároku pacht~řů na úpravu pachtovneho odmltnou\l, .protože pachtýři neuplatnlh narok ten doporučeny.m nebo na potvlZem. do:
daným dopisem takže nároku pozbyli a namltek nebylo zapotrebL
Vládní nařízení Čís. 164/33 nevylučuje podání ~ámiteok, byl-li nár?~ n~
úpravu pachtovného uplatněn, ale nebyl uplatnen zpusobem. v nanz.em
stanoveným, to jest dopisem doporu~ený~ ne~o na po!vrzem ,d?danY?l,
a nelze odmítnouti námitky v takovem pnpade podane, nebot Jest pnznali propachtovateli i v tom případě prá~~. žá.datiehr bylo rozhodnuto,
zdali nárok na úpravu pachtovného pachtyr~ pnslusl clh m~ .• Prvm .soud
právem proto námitky neodmítl, nýbrž o mch e poku~ s.: tyce o naroku
na úpravu pachtovného věcně rozhodl. Protoz~ .nenl J1Z spo;u .o, tom,
že pachtýři uvedený nárok nemají, pokud se ty~e Jej, neoz.,:~mlvse ho
řádně, pozbyli, bylo usnesení prvniho soudu, narok pachtyru neuznavající, obnoviti.
čís.

13399.

Byl-li nárok věřitele na vydáni movité věci k zajištění peněžité pohledávky dlužnlka zabaven, nebyl věřitel opr~vněn vésti exeku.ci. a. nebyl
ani oprávněn, aby provedl v rámci povolene exekuce exekucm ukony,
které slouž! jen účelu zajišťovacimu.
(Rozh. ze dne 27. března 1934, Rv JI 787/32.)
žalobce byl ve sporu Ck II a 100/30 pravoplatně uznán povin,ným
vydati žalované motorové kolo. Na základě tohoto rozsudku byla zalo-

vané povolena exekuce odebráním motorového kola a odevzdáním ho
žalované, jakbž i exekuce na svršky k vydobyti útrat 911 Kč 50 h sporu
Ck Jl a 100/30. K návrhu žalobce byl napotom vydán proti žalované
směnečný platební příkaz na 4.000 Kč, proti němuž podala žalovaná námitky. K zajištění tohoto nároku byla žalobci povolena proti žalované
exekuce zabavením útratové pohledávky 911 Kč 50 h, příslušejicí žalované proti žalobci, a zabavením nároku žalované proti žalobci na vydáni motorového kola, při čemž bylo poddlužníku (žalobci) zapově
zeno, by k zapravení zabavených pohledávek nebo na ně žalované nic
neplatil a zabavený nárok nesplniL žalobou, o niž tu jde, domáhal se
žalobce proti žalované, by bylo uznáno právem, že nároky žalované
z rozsudku ve sporu Ck Jl a 100/30 na vydání motorového kola a na
zaplaceni útrat jsou staveny a že exekuce k vydobytí nároků těch jest
nepřípustná. žalobní nárok odůvodňoval žalobce tím, že ačkoliv již dne
17. února 1931 bylo žalobci zapovězeno, by neplnil povinnosti uložené
mu rozsudkem Ck II alDO/3D, a ačkoliv tímto usnesením žalované bylo
zakázáno, by nijak nenakládala se svou zabavenou pohledávkou navrhla žalovaná přes to dne 9. března 1931 exekuci k' vydobyti těchto
povinností a byla exekuce částečně vykonána. Pro c e s n i s o u d
p r v é s t o I i c e uznal podle žaloby. O ů vod y: Námitka nedostatku
aktivni legítímace není odůvodněna. Neboť okolnost, že dlužník a vymáhající věřitel exekuce k zajištění jsou touž osobou, nevylučuje nárok
žalující strany na uplatňování stavení nároku. Tento nárok jest opodstatněn ohledně návrhu na prodej movitých, věcí ohledně pohledávky
útratové, jak žalovaná strana sama připouští-. Avšak námitky žalobcovy
jsou i ohledně dalšího výroku povolené exekuce odůvodněny. Podle doslovu § 294 ex. ř. jest dlužníkovi, v souzeném případě žalované zapovězeno, by nijak se svot! pohledávkou (se svým nárokem) na vydání
motorového kola nenakládal. Podle doslovu by tedy bylo žalované zapovězeno kterékoliv nakládání. Soudce však sdílí názor žalované strany,
že podle smyslu a účelu tohoto zákonného ustanovení žalovaná byla
oprávněna podniknouti kroky k ochraně (zajištění) nároku, avšak jen
s tím obmezením, že takové jednání jest v zájmu vymáhajícího věřitele.
Jelikož v tomto případě vymáhajíci věřitel exekuce k zajištění a dlužník
pohledávky (nároku) žalované straně příslušející jest totožný, nebyly
v zájmu vymáhajícího věřitele kroky, které předsevzala žalovaná
k ochraně pohledávky mu příslušející. Jest nabíledni, že nebylo v zájmu
žalobce, by mu věci byly zabaveny, by mu bylo odebráno motorové kolo
ani by mu byl odebrán psací stroj a radioaparát. Žalovaná strana tedy
jednala proti zákazu § 294 ex. ř. a jsou proto námitky žalující strany
odůvodněny, jelikož nárok žalované z rozsudku Ck II a 100/30 jest
tímto zákazem staven a proto byla také exekuce prohlášena za nepří
pustnou. Od vol a c i s o II d napadený rozsudek potvrdil. O ů vod y:
Právní vývody odvolatelky, kterými se snaži vyvrátiti stanovisko prvého
.soudu, tkví v tom, že i když ohledně jejich vykonatelných nároků z roz:udku krajského souduCk II a 100/30 na vydání kola a na zaplaceni
utrat k zajištění směnečného nároku povinného, nynějšího žalobce, na
zaplacení 4.000 Kč s přís!. byla povolena exekuce zabavením těchto
23·
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nároků, přece
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k vydobytí nároků žalované byla přípustná exekuce odebráním a uschováním kola a zájmem i uschováním movitých věcí. Neboť, í když dřívější zajišťovací exekucí byl vydán rozkaz, že žalobce
prozatím nesmí plníti a že žalovaná nesmí s těmito nároky nakládati,
není prý tím řečeno, že byla vyloučena opatření, kterými nejsou dotčeny
zájmy odpůrce, to tím méně, ana jsou vlastně ve prospěch odpůrce. To
platí prý o soudním uschování kola, v kterém směru byl exekuční návrh
obmezen, a o zájmu a o uschování movitých věcí. Při tom nemá význam
pro posouzení této otázky okolnost, že náhodou odpůrce jest sám poddlužníkem, neboť námitky proti exekuci podle § 35 ex. ř. může vznésti
jen povinný jako takový, takže nemohou býti ospravedlněny okolností
že povinný jest i věřitelem. Ježto prvý soud odůvodnil rozsudek opač~
nými vývody, považuje žalovaná strana rozsudek za právně mylný.
Avšak odvolací soud nesdílí právní stanovisko odvolatelky. Jest sice
myslitel no, že by věřitel, jemuž ohledně jeho nároků byla doručena obstávka podle §§ 294, 325, 374 ex. ř., mohl zaříditi přes tuto obstávku
určitá opatření v zájmu osoby, která s.i vymohla obstávku, že by na
příklad přes to mohl žalovati a žádati složení dotyčného předmětu
k soudu, dokud nebylo povoleno přikázání těchto nároků, jak zdůraz
řlUje odvolatelka. Takovým zakročením by věřitel vlastně exekuční objekt, který dosud ještě nebyl zajištěn, zabezpečil, což mu samozřejmě
nemůže býti zabráněno. Úplně vyloučeno jest však, aby věřitel ohledně
vykonatelné pohledávky, na kterou se obstávka vztahuje, vedl přes tuto
obstávku exekuci. Ano dotyčné třetí osobě podle shora uvedených před
pisů bylo výslovně zakázáno splnění nárokt1, není v prodlení a nemůže
proto proti ní býti povolena exekuce k vydobytí, i kdyby šlo jen o zájem (uschování) věcí. Podkladem pro povolení- uhrazovací exekuce je
vždy, že dotyčná osoba zavinila nesplnění a že jest v prodlení, zakázal-Ii jí však soud plnění, není tu těchto předpokladů. Snad by mohla
ona třetí osoba v takovém případě zabavený peníz nebo zabavenou véc
složiti k soudu podle § 1425 obč. zák., ale k tomu jest jen oprávněna,
nikoliv však povinna; ani prozatímní opatření podle §§ 378-402 ex. ř.
by nemohlo býti za určitých podmínek vyloučeno, ale každým způsobem
vylučuje obstávka exekuci uhrazovaCÍ. Tato exekuce by byla nepří~
pustná, kdyby třetí osoba nebyla zároveň poddlužníkem, a jest pro tuto
otázku bez významu, že náhodou věřitel zajišťovací exekuce a poddlužník jsou touž osobou. Ostatně jsou správné i vývody prvého soudu, že
zahájené exekuční kroky nejsou v zájmu žalobce, při čemž odvolací
soud nesdílí odvolatelčin názor, že náhoda, že věřitel zajišťovací exekuce a poddlužník jsou touž osobou, pro posouzení věcí v tom směru
nemá význam, poněvadž výhodnost přípustných opatření by musila býti
posouzena podle konkretních okolností. Konečně poukazuje žalující
strana v odvolacím sdělení právem ještě k tomu, že uhrazovací exekuce
na vydání kola podle § 346 ex. ř. vůbec nezná prozatímní prostředek
uschování; toho by bylo lze docíliti jen povolením prozatímního opatření, nikoliv však v rámci exekuce podle § 346 ex. ř. Prvý soud posoudil věc správně, prohlásiv i zmíněné části exekuce za nepřípustné.
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N e j v 'X š š í s o u d

nevyhověl

D

ů

dovolání.

vod y:

Dovolatelka napadá rozsudek odvolacího soudu pro nesprávné
právní posouzení věci (čís. 4 § 503 c. ř. s.), leč neprávem, neboť odvolací soud posoudil věc po právní stránce v podstatě správně. Dovotelka jest na omylu, domnívajíc se, že žaloba není opodstatněna, poně
vadž se .omezila na exekuční kroky sloužící jen k zajištění jejího nároku.
Dovolatelka nebyla vzhledem na platební zápověď okresního soudu v D.
vůbec oprávněna vésti proti žalobci exekuci a nebyla proto ani oprávněna, aby provedla v rámci povolené exekuce exekuční úkony, které
slouží jen účelu zajišťovacímu. Jest proto i nerozhodné, že podle § 346
ex. ř. jest možné také uschování věcí žalobci odňatých výkonnýmorgánem. Zajišťovací úkony mohly snad býti provedeny prozatímním opatřením, avšak jen za předpokladů příslušných ustanovení exekučního
řádu. Platební zápovědí okresního soudu v D. byl staven nárok dovo. lelky, příslušející jí proti žalobci a, vedla-li přesto proti žalobci exekuci, byl tento oprávněn podle § 35 ex. ř. uplatňovati žalobou a nikoIiv
stížností námitku, že nárok dovoIatelky jest staven.
čis,

13400.

Bylo-li vyrovnací řízeni o jměni žalovaného pravoplatně skončeno
již před vynesenim rozsudku soudu prvé stolice, pokud se týče před
ukončením ústního jednání v prvé stolici, aniž žalovaný námitku vyrovnání před prvým soudem uplatnil, nemohl soud k vyrovnáni přihlížeti
z úřadu a jest námitka vyrovnáni teprve v odvoláni opozděná.
Po pravoplatném vyrovnáni není sice dlužník povinen věřiteli platiti
více než vyrovnaci kvotu, ale nenl v tom nic nedovoleného, vzdá-Ii se
výhody z vyrovnáni a platí-Ii věřiteli více než vyrovnací kvotu, pokud
se ovšem placeni takové nepřičí vellcímu předpisu § 55 (1) vyr. ř.
z roku 1931, to jest, pokud se neděje v základě neplatué úmluvy, kterou
byla takovému věřiteli před vyrovnáním nebo v čase mezi vyrovnáním
a právní platnosti potvrzovacího usnesení nedovoleným způsobem při
slíbena zvláštní výhoda.
V tom, že dlužník, jsa žalován o zaplacení celé pohled'ávky, v první
stolici nenamítal vyrovnání, jest spatřovati vzdání se výhod z něho
plynoucích.
(Rozh. ze dne 27. března 1934, Rv II 184/34.)
. Směnečný platební příkaz byl ponechán v platnosti s o u d Y vše c h
tří s t o I i c, N e j vy Š š í m s o ude m z těchto
d

ů

vod

ů:

Nesprávné právní posouzení věci spatřuje žalovaný v tom, že odvo-

la~l soud ~znal za opozděnou námitku, vznesenou teprve v odvolání, že
o jeho jmení bylo usnesením krajského soudu v M. ze dne 28. února
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1933 zahájeno vyrovnací řízení, jež skoučilo přijetím vyrovnací kvoty
50% splatné ve čtyřech splátkách. Než výtka tato není opodstatněna.
Jest sice pravda, že k velícím předpisům vyrovnaciho řádu jest přihlí
žeti z úřadu, což zejména plati ve příčině úmluv, jimiž se věřitelí poskytuje zvláštní výhoda protí ostatním věřitelům stejného druhu ve smyslu
§ 55 (1) vyr. ř. Odvolací soud však v tomto případě k námitce prvého
žalovaného o vyrovnání jako k námitce opozděné právem nepřihližel.
Neboť podle tvrzení prvého žalovaného bylo vyrovnací řízení pravoplatně skončeno již před vynesením rozsudku soudu prvé stolice, pokud
se týče před skončením ústního jednání v prvé stolíci, to jest před 20.
září 19'33, aniž žalovaný námitku vyrovnání před prvým soudem uplatnil.
Po pravoplatném vyrovnání není sice vyrovnací dlužník povinen věřiteli
platiti více než vyrovnací kvotu, ale není v tom nic nedovoleného, vzdá-li
se výhody z vyrovnání a pIa ti-Ii věřiteli více než kvotu vyrovnací, pokud
ovšem placení takové se nepříčí velícím předpisům § 55 (1) vyrov. ř.,
to jest, pokud se neděje v základě neI;llatné úmluvy, kterou byla takovému věřiteli před vyrovnáním nebo v čase mezi vyrovnáním a právni
platností potvrzovacího usnesení nedovoleným způsobem přislíbena
zvláštní výhoda. Že takovouto úmluvu žalovaný se žalobcem učinil, ve
sporu netvrdil a nedolíčil; v tom pak, že v prvé stolici nenamítal vyrov- .
nání, jest spatřovati vzdání se výhod z něho plynoucích. Nebylo tudíž
přípustné, aby odvolací soud z úřadu hleděl k nové námitce v odvolání,
nepoukazující k tomu, že hyly porušeny velící předpisy vyrovnacího
řádu.

čís.

13401.

Konkursní řízení v době mezi vyvěsenlm vyhlášek o prohlášeni a
o zrušeni konkursu (§ 76 konk. ř.) jest nejen fakticky, nýbrž i právně
účinné a útraty tohoto řlzeni, zejména i útraty správce podstaty, jsou
skutečnými útratami konkursního řízení a plat! i o nich předpisy lwnkursnlho řádu.
Konkursní řízeni nepomíjí o sobě již usnesenlm rekursnlho soudu
o zrušení konkursu, nýbrž jest třeba, by bylo řádně zlikvidováno, najmě,
by dlužníkovo jmění, tvoříc! úpadkovou podstatu, bylo vráceno do jeho
správy a by při tom byla vyřízena i otázka útrat konkursního řízení.
Příslušnými k této likvidaci jsou orgány tohoto řízení, tedy Správce
podstaty, konkursní komisař a konkursní soud.
(Rozh. ze dne 28.

března

1934, R I 15/34.)

K návrhu věřitele hyl dne 21. června 1933 prohlášen konkurs na
jmění Roberta B-a. K rekursu dlužníka byl konkurs usnesením ze dne
3. července 1933 zrušen. K o n k u r sní k o m i s a ř usnesením ze dne
29. srpna 1933 zamítl návrh dlužníka, by mu bylo vydáno 3.000 Kč,
zadržených správcem konkursní podstaty, a rozhodl, aby znalecký poplatek a odměna správce podstaty byly uhrazeny z oněch 3.000 Kč.

V onom směru vycházel konkursní komisař z toho, že se zadrženi
3.000 Kč správcem konkursní podstaty stalo s dlužníkovým souhlasem
ke krytí útrat konkursního řízení. Rek u r sní s o u d uložil správci konkursní podstaty, by vydal 3.000 Kč Robertu B-ovi. D ů vod y: Robert
B. nenapadá usnesení konkursního komisaře co do výše poplatku znaleckého nebo co do výše odměny správce podstaty, nýbrž jen v tom
směru, že bylo rozhodnuto, že nároky ty mají býti vyrovnány ze
3.000 Kč, které jsou v rukou JUDr. Jindřicha W-a, který byl ustanoven
8právce~ podstaty usnesením ze dne 21. června 1933, které bylo zdejším
usnesemm ze dne 3. července 1933 zrušeno. Usnesením konkursního
komisaře byl v důsledku toho zamítnut návrh Roberta B-a, ahy mu bylo
vydáno 3.000 Kč, jež jsou v rukou Dr. W-a. Stěžovatel právem napadá
usnesení konkursního komisaře. jak shora uvedeno, bylo usneseni
o prohlášení konkursu zrušeno a v důsledku toho byl návrh Vítězslava
S-a na prohlášení konkurs!> zamítnut. Nebyl tedy konkurs pravoplatně
prohlášen. útraty konkursního řízení, útraty znalce i správce podstaty
jsou podle § 49 čís. 1 konk. ř. pohledávkami za podstatou. Nebyl-li konkun; pravoplatně prohlášen, není a nebylo tu konkursní podstatv a nemohou útraty správce a znalce býti hraženy z konkursní podstaty. Není
zákonného předpisu, podle něhož by dlužník, proti němuž byl konkurs
neprávem prohlášen, byl povinen nahraditi útraty řízeni vzniklé v době
mezi prohlášením konkursu, jež se nestalo pravoplatným a zamítnutím
návrhu na prohlášení konkursu. Nemá proto zákonného podkladu usnesení bývalého konkursního komisaře, jímž nařídil, že útraty znalce a
konkursního správce mají býti hrazeny z hotovosti patřící nesporně
Robertu B-oví, která se nalézá v rukou JUDr. W -a, a jimž zamítl návrh
Roberta B-a, aby hotovost ta byla mu vydána.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
D ů vod y:
Rekursní soud jest názoru, že, byl-li k návrhu věřítelovu prohlášen
na jmění dlužníkovo konkurs, ale později k rekursu dlužníkovu návrh
na uvalení konkursu byl zamítnut, nebylo tu pravoplatné konkursní podstaty a proto nemohou býti útraty konkursního správce a znalce uhraženy z konkursní podstaty. Tento právní názor je mylný. účinky proh~~šení konkursu nastávají počátkem dne, kterého byla vyhláška vy"esena na soudní desce (§ 92 konk. řádu). Podle § 75 odst. (2) konk. L
nemá rekurs proti usnesení o prohlášení konkursu odkladného účinku.
Všechny orgány konkursního řízení zůstávají až do pravoplatného rozhodnuti o rekursu ve svých funkcích. jmění dlužníkovo tvoří konkursní
podstatu (§§ 96, 97 a 98 konk. ř.). Bylo-Jí vyhověno rekursu proti usnesení, jímž byl konkurs prohlášen, má býti podle § 78 konk. ř. zrušeni
konkursu vyhlášeno teprve po právní moci usnesení rekursního soudu.
Z toho plyne, že konkursní řízení v době mezí vyvěsením vyhlášek
~.))rohlášení a zrušení konkursu jest nejen fakticky, nýbrž i právně
ucmné a že útraty vzniklé tímto řízením, zejména i útraty správce
konkursní podstaty, jsou skutec;nýmí útratamí konkursního řízení a že
tedy i o nich platí předpisy konkursního řádu. Dalším důsledkem oněch
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ustanovení jest, že konkursní řízení nepomíjí samo sebou JIZ usnesením
rekursního soudu o zrui\ení konkursu, nýbrž jest třeba, by rlylo řádně
zlikvidováno, jmenovitě by dlužníkovo jmění, tvořící úpadkovou podstatu, bylo vráceno do jeho správy, a by při tom byla vyřízena i otázka
útrat vzniklých úpadkovým řízením. Příslušnými k této likvidaci jsou
orgány tohoto .řízení, tedy správce podstaty, konkursní komisař a konkursní soud (čís. 6503 sb. n. s.). Právem proto soud prvé stolice zamítl
návrh dlužníkův na vydání částky 3.000 Kč, s níž jest naložiti jako
s konkursní podstatou, tudíž také zapraviti z ní útraty jako pohledávku
za podstatou (§ 49 konk. ř.), již pravoplatně určené. Tím není dotčena
otázka, zda a pokud se snad může dlužník, který k prohlášení konkursu
nezavdal příčiny, hojiti na tom, kdo svým bezdůvodným návrhem vyvolal usnesení o prohlášení konkursu, které pak usnesením rekursního
soudu návrh zamítnuvším bylo změněno.
čís.

13402.

V otázce zastaveni výkonu exekuce na základě exekučního titulu,
vzešlého v nesporném řízení, jest i přípustnost opravných prostředků
posuzovati podle předpisů exekučního řádu.
(Rozh. ze dne 28.

března

1934, R I 127/34.)

Václavu H-ovi bylo v nesporném řízení usnesením ze dne 8. listopadu 1932 uloženo, by vyplatil své dceři Jarmile J-oVé věno 80.000 Kč
v měsíčních částkách po 700 Kč. Na základě tohoto usnesení byly povoleny Jarmile J-ové proti Václavu H-ovi exekuce. Právní zástupce
Václava H-a složil u Zemské banky 15.400 Kč s určením, že částka ta
bude doplúována měsíčně 700 Kč po tak dlouho, dokud usnesení ze dne
8. listopadu 1932 nenabude pravoplatnosti a že pak složená částka bude
dle výsledku rozhodnutí nejvyššího soudu vyplacena stranám k rukám
jich právních zástupců. K návrhu Václava H-a zastavil s o udp r v é
s t o I i c e ve smyslu § 524 c. ř. s. dočasně výkon exekucí povolených
usneseními ze dne 7., 21. června a 4. srpna 1933 až do doby, než bude
rozhodnuto pravoplatně o stížnosti Václava H-a proti usnesení druhé
stolice, jímž potvrzeno bylo usnesení ze dne 8. listopadu 1932 Ne II
661/31 pod podmínkou, že depositum 15.400 Kč bude měsíčně doplňo
váno 700 Kč. Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a uložil
prvému soudu, by dále ve věci jednal a znovu rozhodl.
N e j vy Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs dlužníka.
D

ů

vod y:

Jest především zkoumati, zda dovolací rekurs jest přípustný. Dovolací rekurs čelí proti rozhodnutí rekursního soudu, jímž bylo zrušeno usnesení soudu prvé stolice, nařizující dočasné zastavení výkonu
povolených exekucí. Rekursní soud uložil zároveň soudu prvé stolice,
by o věci dále jednal a znovu rozhodl, a z odůvodnění napadeného usne-

sení jest zřejmé, že se tak má státi až po vyslechnutí stran. Ježto jde
o otázku zastavení výkonu povolené exekuce, jest tu použíti příslušných
ustanovení exekučního řádu, jež platí o zastavení a odložení exekuce,
i když jest vedena na základě titulu vzešlého v řízení nesporném. Platí
tll tedy předpisy § 527 odstavec druhý c. ř. s. a § 78 ex. ř., podle nichž
rozhodnutí, o jaké tu jde, může býti vzato v odpor jen, bylo-Ii v něm
ustanoveno, že výkon příkazu uděleného první stolici má býti před se vzat
teprve, až by nabylo právní moci. Napadené usnesení však výhradu
právní moci neoosahuje, pročež dovolací rekurs proti němu není pří
pustný a bylo jej podle § 526 druhého odstavce c. ř. s. a § 78 ex. ř. odmítnouti.
čís.

13403.

Poplatek při prodeji věcí movitých, byla-li o tomto právním jednání
právní listina, by tvořila důkaz proti zciziteli (čl. 1 A ,2 pol. tar.
65/95 Al), jest jen poplatkem listinným, nikoliv poplatkem z převodu
majetku a neplatí o něm ustanovení § 72 pop\. zák.
zřízena

(Rozh. ze dne 28.

března

1934, R 1 172/34.)

Rozvrhuje nejvyšší podání za exekučně vydraženou nemovitost nes o udp r v é s t o I i c e eráru v přednostním pořadí poplatek
z prodeje. živého a mrtvého inventáře. Rek u r sní s o u d poplatek
přikázal. D ů vod y: Soud prvé stolice nepřikázal přihlášenou pohledávku berního úřadu z převodu živého a mrtvého inventáře v ceně
640.894 Kč ze smlouvy, která byla uzavřena dne 27. července 1931 mezi
dlužníky a manžely S-ovými, vyměřený na 9.390 Kč proto, že bylo ne_
sporně zjištěno, že svršky, které byly prodány ve veřejné dražbě, nejsou
příslušenstvím nemovitosti. Z toho odůvodnění vyplývá, že soud prvé
stolice vychází z názoru, že převodní poplatek jen tehdy požívá výsadního pořadí, týká-li se nemovitostí, ale že nepožívá této výsady, jde-Ii
o převod věcí movitých, jak tomu bylo v souzeném případě. S názorem
tímto soud rekursní nesouhlasí, neboť jest v rozporu s ustanovením
§ 72 cís. pat. ze dne 9. února 1850 čís.-'50 ř. zák., podle něhož poplatky
z majetkového převodu váznou na věci, která jest předmětem převodu,
a přicházejí přede všemi pohledávkami z titulů práva soukromého. Nečiní se rozdil, zda jde o převod věci movité, či věci nemovité. Podle ustanovení § 268 ex. ř. přísluší i při rozvrhu výtěžku z dražby věcí movitých
přednost pohledávkám, které požívají zákonného práva zástavního,
mezi tyto pohledávky náležejí poplatky z převodu movitostí (§ 72 poplatkového zákona ze dne 9. února 1850 čís. 50 ř. zák. a min. nař. ze
dne 3. května 1850 čís. 181 ř. zák.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
přikázal

D ií vod y:
Berní úřad domáhá se přikázání přihlášené pohledávky v pořadí
Výsadním z důvodu, že prý jde o poplatek z převodu majetku, jenž podle
§ 72 cís. pat. čís. 50/1850 ř. zák. vázne na věci, jež jest předmětem

Čís.
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převodu.

Jak patrno z platebního rozkazu ze dne 28. července 1932 byl
poplatek,
který jde, vyměřen z písemné dohody ze dne 24. čerJence
1931 sjednané mezi dlužníky a manžely S-ovými pokud měla za před
~ě! ku~ inventáře, nyní v dražbě prodaného. Šlo tedy
kup věcí mov~ty:ch, j~n~ n.~po~léhá, ja~ tomu je podle čl. 1 A popl. zák. při prodeji
ve CI movlte, pz sam o sobe poplatku, nýbrž podle § 1 A 3 popl. zák. jen
te,hdy, byla-h,,a tomt~ právním jednání zřízena právní listina, by tvořila
dukaz prC:lI znzovateh., Poukazuje-li již tato různost předpokladů zřejmě
~ tom~, z:, am pravm pO,vaha jednak poplatku, jemuž je podroben
uplatny prevod nemovltoslI, jednak poplatku, o němž se zmiňuje § 1
A 3 I;0PI., zák: ve při,~ině, p;odeje movitých věcí, není totožná, jde to
zcel,; Jasn:.na Jevo ~ pnslusnyc? položek tar!fu poplatkového zákona. Jest
tu predevSlm p~ukazaÍl k polozce 106/57, Jež pod heslem převody maJetku upravuje Jen poplatek za převod práva vlastnického k nemovitým
v~cem ilplatným ,právním jednáním (bod A 2), kdežto v příčině úplatneho prevod,u pra~a vlastmckéh? k věcem movitým se odkazuje na jiná
hesla. ZeJmena vsak Jest poukazati k položce 65/95, jež pod heslem
k~P?í smlouvy pře?ně rozlišuje mezi smluvní listinou a právním jed~a?1 san;y~, v p.r~em směru pak zpoplatňuje jak kupní smlouvy týkajlCI, se V:'CI .movlte bk I smlouvy týkající se věci nemovité, v druhém
s',;1eru ,vsak jen kupm smlouvy o věcech nemovitých. Z toho patrno, že'
~redmetem ~oplatku, Jde-lI o kup věci movité, je jen zřízení právní
lIstmy, ,mko,hv jednání samo, jímž se vlastnictví převádí, takže poplatek
uved~.n~ v c~'. 1 A 2 pol. tar. 65/95 A 1 je jen poplatkem listinným, poshhujlCllll zajem stran na zřízení listiny, aby byla důkazem o uzavře
ném právním jednání, nikoliv poplatkem z převodu majetku. Proto neplatí o něm ani ustanovení § 72 popl. zák. a prvý soud tudíž nepochybIl, uznav uplatňovaný nárok berního úřadu na přikázání přihlášené pohledávky v pořadí výsadním za neoprávněný.
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ExekučnÍl11 titulem ve smyslu § 1 čís. 13 ex. ř. a § 72 zákona ze
dne 21. února 1929, čís. 26 sb. z. a n., jest i doložkou vykonatelnosti
?pa1tený výka~ Pensijnlh,o ústavu soukromých drah, v němž jest pojlstne matematicky vypocten nedoplatek na dlužníka připadající kterým má přispěti na úhradu pojistného břemene. Lhostejno, že se 'nedoplatek žádá na dlužníku na jednou, nikoliv po částech.

(Rozh. ze dne 28.

března

1934, RII 93/34.)

K návrhu Pensijního ústavu soukromých drah v Brně povolil s o u d
p r v é s t o I i ce proti firmě exekuci na základě výkazu nedoplatků.
Rek u r sní s o li d exekuční návrh zamítL O ů vod y: Podle před
loženého výkazu nedoplatků, tvořícího exekuční titul, dluží povinná
strana vymáhající straně na pojistně matematickém schodku 56.754.65.
Kč. Jde o to, je-li takový výkaz nedoplatků vůbec platným exekučním
tItulem ve smyslu § I ex. ř. Podle § 4 odst. (l) vl. nař. ze dne 9. února
1933 čís. 33 Sb. z. a n. platí o obsahu pojištění s odchylkami, stanovenými tímto nařízením, ustanovení §§ 4--72 pensijního zákona. Podle

§ 72 zákon~ ze dne,21. ún~j'a. 1929.0, pel;sijním. poi,ištění .soukromý~h

zaměstnancu. ve vyšslch sluzbach, muze byh pOJIstne I s uroky o vymaháno soudní exekucí na základě vykonatelného výkazu nedoplatku, opatřeného doložkou o vykonatelnosti, připojenou příslušnou úřadovnou.
Toto ustanovení jest jako vyjimečné vykládati přesně a nelze tudíž výkazy nedoplatků, neznějici na pojistné a úroky, nýbrž na jiné dávky,
uznati za platné exekuční tituly. Předložený výkaz nedoplatků nevykazuje dluh povinné strany na pojistném s úroky, nýbrž stanoví povinnost
povinné strany, by ve smyslu § 56 čís. 3 stanov vymáhajícího ústavu a
§ JO odst. 8 vlád. nařízení shora uvedeného doplnila podíl majetku při
padajícího I;0dle ún:luvy s Pensij~ím ústavem S~azl! ~ístních a malých
drah ve Vldni na ceskoslovensky podll (vymaha]lcI ustav) na plnou
úhradu pojistného břemene, převzatého vymáhajícím ústavem. O lakové
povinnosti povinné strany, doplniti schodek určitou částkou, vymáhajícím ústavem vyhotovený výkaz nedoplatků není platným exekučním titulem podle § 72 pens. zák. a neI?ěl proto pr~ý ;;oud na základě jeho
povoliti s~udní exekuci. Soud nen: ovsem opravnen ~roz,koumatI ~ykaz
nedoplatku po věcné strance, avsak Jest povmen je] prezkoumatI p?
stránce formální; k formálním náležitostem náleží, by výkaz nedoplatku
byl vydán v mezích příslušnosti poj}šťovacího úst,~vu a by exeku~e b~la
přikázána zvláštním zákonem soudum. T~to nalezl~ostI, ~ souzenem pnpadě, jak shora jest uvedeno, nebyly dany. VymahapcI. strana mUSIla
by práti povinné straně ~astoupiti P?řad I;ráva a ZjednatI, S! takt~ exekuční titul, když povinna strana sve povmnostI k doplnem podllu na
úhradu pojistného břemene vymáhajicího ústavu nedostála.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

o ů vod y:
V dovolacím rekursu se vytýká neprávem, že soud nebyl oprávněn
se zabývati otázkoú, zda může exekuci povoliti čili nic, ježto prý jde
o exekuční titul vzniklý u správního úřadu opatřený doložkou vykonatelnosti řádně vystavenou. Soudům sice nepřísluší zkoumati správnost
výměru nebo výkazu nedop!~tků správních úřad~ P,~ st!~nce věc~é
(srovnej v tom smyslu rozh. CIS. 8389 sb. n. s.), nez pnslusl mu zabyvati se formální stránkou exekučního titulu, tedy v projednávaném pří
padě otázkou, zda byl výkaz nedoplatků vydán v, mezích ,p!ís!ušnosti
vymáhajícího věřitele Pensijního ústavu a zda tvorí exekuclll tI!ul P,odle čís. 13 § 1 ex. ř. § 72 zák. čís. 26V29 sb. z. a n. Podle §
zak. CIS.
26/29 sb. z. a n. může se dlužné pojistné vymáhati soudní exekucí na
základě vykonatelného výkazu nedoplatků a požívá v exekučním řízení
přednostního práva da,ňových nedoplatků. Podle § 3 cit; zák. bude,p~n
sijní pojištění zaměstnanců drah státem neprovozovanych a SIOUZlClCh
veřejné dopravě a jich pomocných ústavů upraveno vládním nařízením.
To se také stalo a bylO vládním nařízením ze dne 9. února 1933 čís. 33
sb. z. a n. zásadně stanoveno v § 4, že o obsahu pojištění platí s odchylkami stanovenými tímto nařízením ustanovení §§ 4 až 72 pensijního
zákona. V § 62 pensijního zák. se pak stanoví, že prostředky k úhradě
pojistných dávek, k úhradě správních nák!a~ů a k t~oř:ní ,fondů potř~b
ných ku provádění tohoto zákona, opatruJI se prumernym popstnym,

n
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Důvody:

VYI:0~ítaným pro celek pojištěn~ů a odstupň?vanZ:l1 r:ro jednotlivé třídy
~luzneho ~ak, aby h?dnota .vsech budouclch pnjll1u spolu se jměním
ust~vu sta.crla podle zasad pOjlstne matematrky k úhradě budoucích výdaju na davky podle tohoto zákona a na správní a jiné výdaje, přípustné
podl~ tohoto zak?na. Aby tedy Pensijní ústav (vymáhající věřitel) mohl
dostatI povmnostr mu podle techto zákonných ustanovení a podle usta?o,v~n! od~t. ~ § 1O.,::it; ,:Iád. nař. uložené, podle kterého převzal pojistem clenu dnv~ pOjlstenych u Pensijniho ústavu Svazu místních a maIych drah ve Vldnr 23' dobu, po kterou členové tam byli pojištěni před
1. ledne~1 1920, ~ zac dostal úhradou podíl od tohoto Pensijního ústavu
ve Vldnr podle umluvy o tomto Pensijnim ústavu uveřejněné pod čís.
145/29 sb. z. a n., ,isou ~ojištěné podniky po~inny podle poslední věty
o~st. 8,§ 10 CIt. vlad. nar. doplmtr tento podrl na plnou úhradu pojist~eho bremene.podle stanov Pensijního ústavu. Vymáhá-Ii tudíž Pensijní
ustav podle vykazu nedoplatkťr, v němž se odvolává na § 56 čís. 3 stanov a § 10 odst: (8) ci:: vlád.. nař. pojistně matematicky vypočtený necloplatek"na, dluzmcl.p~lpadajlcí, kterým má na úhradu pojistného bře
mene pn~petr, .. ~y,m~~~ v pravdě jen dlužné pojistné podle § 72 zák.
o pensljmm pOjlstem CIS. 26/29 sb. z. a n., ano se na věci nic nemění
zda to ~ádá na dlužníku najednou, či po částech. Ostatně vyplývá jiŽ.
z toho, ze v § 72 CIt. zák. se nemluví o měsíčním nebo běžném pojíst"
né~1,.nýbrž se mluví"všeobecně o dlužném pojistném, že předmet exek~cmho trtulu netvon snad jen dlužné měsíční pojistné, nýbrž pojístné
vubec.

čís.
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Konkursní řád ze dne 10. prosince 1914, čís. 337 ř. zák.
Pohledávky za podstatou, jež jsou sporné a o nichž i mimo konkurs
jest roz,~odovat! řádným soudům, lze proti konkursnímu správci i při
nepostacltelnoS~1 podstaty vymáhati jen žalohou o. plněni. Předpisu
§ 47 (2) konk. r. se vyhovuje rozsudkem odsuzujícím správce konkursní
podstaty podle ustanovení kookursniho řádu a tím, že bude na věřiteli
podstaty, by podle § 55 ex. ř. připojil k návrhu na povolení exekuce
úřední vysvědčení konkursního komisaře, po případě konkursního soudu
o poslačiíelnosti podstaty, po případě dále tím, že správce podstaty
bude podle § 36 čís. 1 ex. ř. uplatňovati proti povoleni exekuce neposlačitelnost podstaty, nebo že rekursem napadne povolení exekuce k návrhu, jenž oním vysvědčenim nebyl doložen.
(Rozh. ze dne 28.

března

1934, Rv 12179/32.)

, žalobce domáhal se na správci úpadkové podstaty zaplacení pohledavky za podstatou. Pro c e sní s o udp r v é s t o líc e uznal žalovaného povínným zaplatiti žalobci zažalovanou pohledávku podle
ustanovení konkursního řádu. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek
pútvrdiL
Nejvy

Š

ší soud

nevyhověl

dovolání žalovaného.

Za řízení'v předchozích stúlicích byly žalobní nároky sporné co do
důvodu, co do výše a co do své povahy jako pohledávky za podstatou.
V dovolacím řízení jest se zabývati již jen otázkou, zda lze hleděti
k obraně správce podstaty, že nemá po rUce potřebné hotovosti pro
uspokojeni yěřitelů p~dstaty. K této o!ázce odp~vě~ěly předchozí st~
líce záporne a nezabyvaly se proto vecnou opravnenostr obrany .. UCInily tak právem. Odpírá-Ii nebo protahuje-Ii správce púdstaty plmtJ, mohou věřitelé podstaty žádati konkursního komisaře o pomoc nebo své
nároky proti správci podstaty zažalovati (§ 124 (3) konk. řádu z roku
1914, jehož jest zde použíti). Přes tento všeúbecný doslov zákona není
dvoji cesta, v něm naznačená, při všech pohledávkách za podstatou anI
potřebná, ani m~žná, ani sChůdná'"Ne?í P?tře?ná ,a ~?jmov~ myslitelná
při nárocích spravce podstaty a pn naroclch clenu ventelskeho vyboru,
ač i tyto nároky jsou pohledávkami za podstatou (§ 46 čís. 1 a § 47 (2)
konk. ř.). Tato samozřejmost došla výrazu v zákoně jednak doslovem
§ 124 (3) konk. ř., jednak zvláštními předpisy o uspokojeni nároků
správce podstaty (§ 125 konk. ř.) a o uspokojeni nároků věřitelského
výboru (§ 127 konk. ř.). Dvojí cesta, o niž jest řeč, n~ní ye své druh~
možnosti přístupná při pohledávkách za podstatou, o mchz rozhodoval!
nejsou řádné soudy vůbec púvolány. K nim patří daně, které se týkají
podstaty (odbytné, berní pachtovné), poplatky, cla, příspěvky.~ pensIJ.. nímu a sociálnímu pojištění a jiné veřejné dávky, které dosplvajl za konkursu (§ 46 čís. 1 druhá věta konk. ř.). Tyto pohledávky za podstatou
. nelze zajisté proti správci podstaty vymáhati žalobou (§ 124.(3), konk.
ř.). Zůstane-Ii marnou žádost za odflon:o~ u konkursního k?mlsar~, budou tyto pohledávky určeny tak, Jakz I mImo konkurs pred~psano, a
týmž způsobem i vymáhány proti spr~vci P?dstaty. ~o se tyče o~tat
ních pohledávek za podstatou (§ 46 ČIS. 2 az 4 konk. r.) jest SI uvedomiti že konkursní komisař bude po případě s to, by zjednal odpomoc,
jen ~e prospěch pohledávek za podstatou, kt~ré jsou ji~ u~čeny nebo
jsou nesporné (§ 124 (1) konk. ř.). RozhodovatI o ~ohledavkac~ ,za podstatou, jež správce podstaty popírá co do pravostr a ~o dO' vyse, ,nebo
jimž upírá vlastnost pohledávek za podstato~, jest, mImo ?bor puso?nosti konkursního komisaře. Jemu s vyloučel11m poradu prava jest pnkázáno jen rozhodnutí o tom, zda se pohledávky za podstatou vztahují
na podstatu společnou či na některou podstatu zvláštní (§ 47 (3) konk.
ř.). Pohledávky za podstatou, Jež jsou sp~rné ~ o. nichž. i ~ir:'0 ~onkurs
jest rozhodovati řádným soudum, lze protI spravcI vymahatI jen zalobou
(§ 124 (3) konk. ř.). Túuto žalobou může býti je~ žaloba o pln~ni. To
platí i při nepostačitelnosti podstaty. Pro pouhou zalobu určovacl (§ 228
ds) nebylo by zpravidla prokazatelného. právního zájmu ,určovacihú.
A na určovací žalobu byl by věřítel pods!~ty ko?ec koncu obmez~.n,.
kdyby s hledíska rozhodnutí sporu byla pnpustna a JevIla rozhoduj1cl
vliv obrana správce podstaty opřená o nepostači.te!n?st podstaty. Kdy?y
záleželo na postačitelností podstaty v. den podam zalobl' byla by SlC~
žaloba o plnění v ten den na místě a byla by vyloučena zaloba určovacl,
nicméně bylo by nutno žalobu zamítnouti, kdyby podstata nebyla postačitelná v deri vynesení rozsudku prvé stolice (§ 406 cřs). Tím zma-
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?y byl? celé p:o žalobce úspěšné jednání o pravosti, výši a .0va~e ,;alobm pohledavky, půněvadž rozsudečné důvody nejsou účas~n
pra~m mocI. Pakl~ by záleželo na postačitelnosti podstaty v den vynl
sem lOzsudku ]Jrve stolIce, bylo by hříčkou dějství sporu, zda bude rozs~dek prve stolIc.evyd':~'právě v době postačitelnosti podstaty, ti o něco
dnve nebo pozdej1 a vente!.podstaty by t~pal v nejistotě, kdy má žalů
b?u z~kroč!tJ tak, by v dobe rozsudku prve stůlice byla podstata postačltelna. Z rečeného vyplývá, že věřitel podstaty má právo uplatňovati
spornů? pohledáv~u za p~dstatou žalobou o plnění. Předpisu § 47 (2)
kůnk. r. bude pl,ne vyhoveno rozsudkem odsuzujícím správce podstat
podle ustanovem k?nk~rsního řá~u a tím, že bude na věřiteli podstat!,
by. P9dl~ § 55 ex, r. pnpO]l1 k navrhu na povolení exekuce úřední vy~vedcem, konkursního kO~~isař~, p.o případ.ě konkursního soudu o postaCItelnostI podstaty,. pů pnpade dale tllTI, ze správce půdstaty bude podle § 36 ČIS, 1 e~, r. uplatnovatJ prolI povolení exekuce nepostačitelnost
podstaty n.eb.o, ~e rekursem napadne povolení exekuce k návrhu jenž
olllm vysvedcemm nebyl doložen,
'
čis.

.. ~ylo-li
UZltl, § 87

nabyto směnky vydraženim při exekuční dražbě nelze
-'
zák.,.nýbrž věřitel musi si dáti líbiti všec~y 'námi~
ktere by.byl m<:,~1 ~mt;nečný dlužník vznésti proti jeho předchůdci.
'
po!ozka" p~,poJena na směnku výkonným orgánem nemá účinky
smenecnopravm.
.
"
(Rozh. ze dne 28,

března

1934, Rv I 358/34.)

Žalobce vedl pr,oti Rudolfu T-ovi pro pohledávku 1.761 Kč exekuci
zaba::emm, ~schov.amm a prodejem směnky na 10,000 Kč, jejíž přijateli
?ylI zalovam, Smen~a tato byla dne 9, června 1933 zabavena, dne 1.
cer~ence 1933 ve vereJné soudní dražbě prodána, žalobcem za 5 Kč vydrazen~ a opatřena doložkou výkonného orgánu »bylo dle usnesení
okre~mho soudu v R. ze dne 10, června 1933 Č, j, E 1187/33 exekučně
prodano, ': ode~zdáno.« Proti směnečnému platebnímu příkazu namítli
zalovalll, z~ smenka zani~la zaplacením, ježto se s Rudolfem T -em vyrovnalI, a ze valuta slllenky nebyla zaplacena. Pro c e sní s o u d
p ,r ~é, s t
i c e_ slllěneč~ý platební příkaz zrušiL D ů vod y: Pře
vadecl dolozka predepsana v § 305 ex. ř. nemá účinek indosamentu
po?le ,§ 9 s:.n' zák. (č!. 303 obch. zák.), nýbrž účinek obyčejného civilně
pravlllho ~:~vodu ~ n;ylným jest tudíž názor žalobcův, že žalovaní by
mohlI p<:uzllI Je~ I:amltek plynoucích ze směnky samé nebo náležejících
JIm proh žalobCI Jako nynějšímu majiteli směnky. Bez ohledu k tomu,
zda vzhledem k ustanovení § 296 ex. č., který výslovně mluví o zabavení
pohledávek ze směnek, mohl žalobce, aniž by navrhoval zabavení pohledávky ze směnky a aniž by mu tato soudně byla přikázána nabýti
vůbec práv ze směnky pouhým jejím vydražením, když směnka sama
p.ředmět exeku~e tvořiti nemohla, nýbrž jen pohledávka, která papírem
tn~to Jest osvedčena, nelze v souzeném případě mluviti o směnečně
pravním nabytí směnky a namítli tudíž žalovaní právem, že směnka byla

oJ

zaplacena a že směnečná valuta nebyla vyplacena. Opodstatněnost námitek těcht\, žalovaní plně prokázali. O d vol a c í s o u d napadený
rozsudek potvrdiL D ů vod y: Právní názor soudu prvé stolice, že pře
váděcí doložka nařízená v prvním odstavci § 305 ex. ř. nemá účinku
indosamentu, jest správný, Na vymáhajícího věřitele, jemuž byla zabavená pohledávka přikázána, mohou přikázáním převedena býti jen ta
práva, jež náležela straně povinné, Ona doložka má tudíž jen význam
deklaratorni, osvědčuje, že pohledávka, kterou směnka representuje,
přešla na vymáhajícího věřitele, takže proti němu může poddlužnik
uplatňovati všechny námitky, jež mu příslušely proti straně povinné,
To, co platí o přikázání pohledávky ze směnky, platí i o nabytí směnky
vydražením. I zde poznámka výkonného orgánu na rubu směnky, že
směnka byla podle usnesení okresního soudu v R. ze dne 10. června"
1933 Č, j. E 1187/33 exekučně prodána a odevzdána, osvědčuje jen, že
pohledávka ze směnky přešla na vydražitele, tedy s účinkem pouhého
občanskoprávního převodu,

N e j vy

Š

š í s o II d nevyhověl dovoláni.
Důvody:

13406.
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Žalobce nabyl žalobní

směnky vydražením při exekučni dražbě, tedy

občanskoprávním jednáním, které se jeví jako postup, při němž prohlášení vůle exekuta jako postupitele jest nahraženo soudním přiřknutím,
Nelze tedy použíti § 87 směn, zák., jenž platí jen, je-Ii žalující vlastník
směnky jako takový smě n e č n ě oprávněn (§ 32 sm, zák.) , Toho
v souzeném případě není. Žalobce nabyl vydražením směnky podle
§ 1394 obč, zák, jen těch práv, která dosud příslušela jeho předchůdci,
jemuž směnku zabavil a dalším postupem exekuce vydražil, a musí si
proto dáti líbiti všecky námitky, které by byli mohli směneční dlužníci
vznésti proti tomuto jeho předchůdci. Dodati jest, že doložka, připojená
na směnku výkonným orgánem, činí patrným jen způsob nabytí směnky
vydražitelem k osvědčeni jeho vlastnictví ke směnce, nemůže.však míti
účinky směnečněprávní, které: upravuje jen směnečný zákon, jenž jiný
způsob směnečněprávního převodu mimo indosament nezná (§§ 8 a 9
směn. zák,), Byla proto přípustnou proti žalobci námitka směnečných
dlužníků, že směnka zanikla zaplacením, a, ana byla tato skutečnost
nižšími soudy také zjištěna, byl právem směneční platební příkaz zrušen.
čís.

13407.

Při stanoveni obecné ceny pozemku k určitému dni jest přihlížeti
i k omezením, která v té době na základě zákonů o pozemkové refonně
stíhala vlastníka pozemku, odnímajíce pozemek ten z volného trhu.
V odhadnlm řízení za účelem vyměřeni dávky z přírůstku hodnoty
pemá hodnota investic vliv na stanoveni hodnoty pozemku, jež má býti
určena soudním odhadem.

(Rozh. ze dne 28. března 1934, R II 94/34.)
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K návrhu Zemského úřadu pro vyměřování dávky z přírůstku hodnoty stanovil s o udp r v é s t o líc e obecnou hodnotu pozemku.
K návrhu prodavatele, by soud přihlížel i k zákazu zcizení a zatížení ve
prospěch Státního pozemkového úřadu, poukázal prvý soud na pátý
odstavec § 5 nař. ze dne 23. září 1920 čís. 545 sb. z. a n., podle něhož
tam, kde to nařízení uvádí, nastupuje místo zcizovacích a nabývacích
cen obecná hodnota nemovitosti v době nabytí nebo zcizení. Z tohoto
ustanovení jasně plyně, že při stanovení ceny nemovitosti pro vyměřeni
dávky z přírůstku hodnoty nelze odpočítati dočasné břemeno zákazu
zcizení pro Státní pozemkový úřad. Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a uložil okresnímu soudu, by, doplně řízení, znovu rozhodl. D ů vod y: Okresní soud určil obecnou hodnotu bez ohledu k zákazu zcizení a zatížení ve prospěch Státního pozemkového úřadu. Názor
tento nelze však uznati za správný, protože tento závazek zmenšuje
obecnou hodnotu pozemku, jakž vyplývá z posudku znalce, jenž hodnotu stanovil v tomto případě na 1 Kč 60 h za 1 m', k čemuž ještě
přistupují investice, které znalec blíže neudal a které dosahují podle
tvrzení rekurenta 1.050 Kč. Bude proto nutno zjistiti výši učiněných
investic a podle toho stanoviti hodnotu parcely.
N ~.
"řadu.

jvy

Š

ší soud

nevyhověl

dovolacímu rekursu

vyměřovacího

Důvody:

Rekursní soud napadeným usnesením zrušil usnesení prvého soudu
a uložil mu, by dopinil řízení a znova rozhodl. Výtky navrhovatelovy
proti tomuto usnesení nejsou opodstatněné pokud jde o doplnění řízení
za účelem stanovení obecné hodnoty pozemku, o který tu jde. Nemůže
býti pochybnosti o tom, že, má-lí se správně určiti hodnota, obecná
cena pozemku k určitému dni, jest při stanovení ceny té přihlížeti
i k omezením, která v té době na základě zákonů o pozemkové reformě
stíhala vlastníka pozemku, odnímajíce pozemek ten z volného trhu, tedy
zde k zákazu zcizení a zatížení ve prospěch Státního pozemkového
úřadu. Nejde tu o dočasné osobní břemeno, o němž se zmiňuje rozhodnutí čís. 4417 sb. n. s., nýbrž o zákonné obmezení, které má význam
pro ob e c n o u cenu pozemku v den, kdy toto obmezení platilo. Jest.
proto. vyšetřiti, jaký význam tento zákaz má pro hodnotu pozemku
k uvedenému dni a zda a pokud odpůrcovy námitky v tomto směru,
k nimž prvý soud nepřihlížel při určení hodnoty, jsou opodstatněné.
Pokud však jde o odpůrcovy investice, nelze souhlasiti s rekursním
soudem, neboť nemá hodnota těchto investic vliv na stanovení hodnoty
pozemku, jež má býti určena soudním odhadem ve smyslu návrhu Zemského úřadu. Uplatňovati náklad na investice může odpůrce podle § 8
dodatku III k vládnímu nařízení ze dne 27. dubna 1922 čís. 143. sb. z.
a n. v řízení před správními úřady, nikoli však při soudním odhadu
nemovitosti, jehož účelem podle § 17 uvedeného vl. nař. jest jen stanovení hodnoty nemovitosti k určitému dni. Není proto věcí soudu, aby
zjišťoval, zda jsou tu při počítatelné investice a v jaké výši, a netřeba
výši investic zjišťovati.

čís.
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Bylo-Ii Vyrovnací řízení pravoplatně skončeno před 1. srpnem 1931
nelze na toto řízeni vztahovati žádné předpisy nového vyrovnacih~
řádu, tndíž ani předpis § 67 o následcích nesplněni vyrovnání. Při tom
jest nerozhodné, kdy podle vyrovnání nastala splatnost kvot zejména,
byly-li kvoty splatné teprve za platnosti nového zákona.
'
(Rozh. ze dne 28. března 1934, Rv II 420/32.)
~~!ovaní dlužili žalobk~ni za doda?é zboží 7.464 Kč s 9% úroky od
1. zan 1931. Tato pohledavka byla zalovanou stranou ve vyrovnacím
řízení zahájeném o jmění žalované strany u krajského soudu v Košicích
jako správná uznána. Zalovaná strana měla platiti všem věřitelům 35%
kvotu ve dvou stejných splátkách dne 1. září 19'31 a dne 1. září 1932
pod exekucí a pod ztrátou lhůt. Vyrovnávaci řízení bylo pravoplatně
ukončeno před 1. srpnem 1931. Za,lovaná strana dne 1. září 1931 kvotu
neplatila, ač doporučeným dopisem ze dne 26. září 1931 byla žalující
stranou vyzvána, by nejdéle do 8. října 1931 kvotu zaplatila. Zalobou,
o niž tu jde, domáhala se žalobkyně na žalovaných zaplacení pohledávky ve zbytku 4.852 Kč, tvrdíc, že .nastalo obživnutí původní pohledávky, Pro ce sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. D ů vod y:
Podle § 61 ME 40'70'/15 zprošťuje se dlužník dluhu, pokud převyšuje
závazek ve vyrovnání převzatý, schválením vyrovnání soudem. Jest ře
šiti otázku, zda jest použíti na souzený případ vyrovnávacího řádu ze
dne 27. března 1931, jenž nabyl platnosti dnem 1. srpna 1931. Jak nesporno, bylo vyrovnací řízení pravoplatně ukončeno před 1. srpnem
1931 a nový zákon se může vztahovati jen na takové následky vyrovnání, které již podle uherského zákona byly předvídané. Zalobkyně má
tedy pravdu, tvrdí-li, že se nový zákon vztahuje na ztrátu lhůt, která
nastala nedodržením první splátky ze dne 1. září 193,1. Dle uherského
vyrovnávacího řádu nemohla obživnouti původní pohledávka při nedodržení splátek, nebyla-li tato podmínka výslovně mezi stranami, mezi
věřiteli a dlužníkem, ujednána a soudem schválena, naopak dlužník
podle § 61 ME 4070'/15 se zprošťuje dluhu převyšujícího vyrovnací
kvotu a ohledně této částky nárok věřitele zaniká. Nemůže tedy žalobkyně uplatňovati obživnutí pohledávky, která podle pravoplatného
ukončeného vyrovnávacího řízení již zanikla dříve, než nový zákon
nabyl platnosti. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. [) ů
vo d y: Podle čl. X odst. (3) zák. ze dne 27. března 1931 čís. 64 sb.
z. a n. vztahuje se na řízení vyrovnací, zahájené před vydáním nového
vyrovnacího řádu, tento nový řád jen, když vyrovnání nebylo věřiteli
přijato přede dnem, kdy nový zákon nabyl účinnosti, t. j. před 1. srpnem
1931. Vyrovnání o jmění žalovaných však, jak mezi stranami nesporno,
bylo pravoplatně skončeno již za starého na Slovensku plativšího vyrqvnacího řádu. Ten neměl ustanovení o obživnutí pohledávek v případě
neplacení vyrovnacích kvot včas a 'Úplně. Vyrovnání samo, jak odvolatelka připouští, rovněž nic podobného neobsahovalo. Podle toho, jak
správně zdůrazňuje prvý soud, byl ve smyslu § 61 pro Slovensko dříve
Civilní rozhodnutí XVI.
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plativšího řádu vyrovnacího dlužník zproštěn svého dluhu, pokud tento
převyšoval závazek vyrovnáním přijatý a nemohl dluh tento obživnouti
ani tehdy, když placeni kvot (prodlení v placení tom) nastalo již za
platnosti nového vyrovnacího řádu. Placení (obmeškání) nastalé za platnosti nového vyrovnacího řádu nemůže již nic měniti na zániku dluhu
již jednou nastalém. Ustanovení § 67 nov. vyr. řádu nelze proto na
souzený případ vztahovati.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Podle čL X uvozovacího zákona k vyrovnacímu řádu ze dne
27. března 1931 čís. 64 sb. z. a n. jest skončiti vyrovnací řízení zahájená před účinnosti tohoto zákona podle dosavadních předpisů, bylo-li
vyrovnání věřiteli přijato přede dnem, kterého tento zákon nabude účin
nosti. Jedinou výjimku stanovi zákon v čl. XIV (1) o nejmenší přípustné
nabídce na vyrovnání, o kterou však v souzeném případě nejde. Ježto,
jak nesporno, vyrovnaci řízení o jmění žalovaných bylo pravoplatně
skončeno před 1. srpnem 19'31, t. j. přede dnem, kdy podle prvního odstavce čl. XIV uvozovacího zákona nový vyrovnací řád nabyl účinnosti,
nemohou se na toto řízení vztahovati žádné předpisy nového vyrovnacího řádu, tudíž ani předpis § 67 o následcích nesplnění vyrovnání. Při
tom jest zcela nerozhodno, kdy podle vyrovnání .nast~la splat;t0st kvot,
zejména, byly-li kvoty splatné teprve za platno sl! noveho zakona, neboť
v té příčině nemá ani nový vyrovnací řád ani uvozovací zákon zvláštní
ustanovení. Platí tedy i tu obecná zásada, vyslovená v prvním odstavci
čl. XIV uvoz. zákona. Že by obživnutí pohledávky pro včasné nesplnění
vyrovnání bylo odůvodněno podle slovenského vyrovnacího řádu plat- .
ného do 1. srpna 1931, nebo podle doslovu ujednaného vyrovnání, do e
volání ani netvrdí. Odvolací soud posoudil věc správně po právní
stránce.
čís. 13409.
Směrnice pro stanoveni výše kryti pohledávky oddělného věřitele
ve smyslu § 47 odst. (3) vyrovnacího řádu lZe dne 27. března 1931,
čís. 64 sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 29. března 1934, R I 85/34.)

Vy r o v n a c í k o m i s a ř přiznal věřiteli, (úvěrnim~ spol~u) ~la
sovací právo jen co do 63.152 Kč. Rek u r s n I s o u d pn znal uverlllmu
spolku hlasovací právo co do 130.000 Kč.
N e j v y Š š í so u d k dovolacímu rekursu dlu~n!~a z,rušil ?apadené
usnesení a vrátil věc rekursnímu soudu, by, doplne nzem, O veCl znoVU
rozhodl.
D ů vod y:

S?:

Podle § 47 o?stavec (3) ~yr. ,ř. Čí~. 64/31
z. a n. j~st přiznati
oddělným věřitel um hlasovacI pravo Jen za, tu cast po?le?avky, kter~
p r a v d ě pod o b n ě nebude uhrazena z prava na oddelne uspokOJenI.

To závisí na budoucích skutkových okolnostech, jež nelze přesně ziistiti
a jež jsou vjce méně jen domněnkami. Na domněnky ty lze souditi
ovšem na podkladě nynějšího skutkového stavu a musí býti důsledné.
Nelze však vytýkati nedůslednost názoru rekurs ní ho soudu, že nevzal
za podklad při stanovení výše krytí pohledávky úvěrního spolku plnou
odhadní hodnotu nemovitostí 1,15'1.944 Kč, nýbrž jen »od oka« určenou
částku 1,000.000 Kč. Neboť nejbezpečnějším měřítkem jest ustanovení
§ 230 obč. z~k., jenž určuje výši sirotčí jistoty. V nejpříznivějším pří
padě (kdyby slo Jen o pozemky) by činila tato jistota dvě třetiny skutečné ceny, tedy jen 767.962 Kč 66 h, nehledíc ani k tomu, že za dnešních tísnivých hospodářských poměrů na trhu nemovitostí lze stěží doCÍliti plné odhadní hodnoty. Nestala se proto dovolacímu reku rentu újma
tím, že rekurs ní soud vzal za základ svého rozhodnutí 1,000'.000 Kč.
A pokud se týká nedobytností postoupených pohledávek, Jest na oddělném věřiteli, by uvedl a do'kázal, které z postoupených pohledávek,
po případě do které části jsou jednotlivé pohledávky nedobytné a mnoho-li z nich se nedá získati pro krytí věřitelovo. Jinak však nejsou skutkové podklady pro zjištění pravděpodobného krytí pohledávky úvěrního
spolku dostatečně vyšetřeny (§§ 189 odstavec (4), 192 odstavec (1)
k. ř. a 70 vyr. ř.) a jest proto zapotřebí doplniti řízení zejména šetřením:
1. zda došlo úvěrnímu spolku z postoupených mu pohledávek od ledna
1933 do prosince 1933 celkem 344.023 Kč 15 h a zda v tom jest i částka
66.631 Kč 90' h placená firmou R., i částka 17.871 Kč 75 h placená Poem;
.. 2. zda tyto dvě poslední pohledávky vyrovnacího dlužníka vznikly ze
zápůjčky poskytnuté dlužníkem oněm dvěma osobám; 3. jaký účel má
záruční fond 25.000 Kč, složený dlužníkem u zmíněnho úvěrního spolku
a která jeho část by podle nynějšího majetkového stavu Kreditvereinu
mohla přijíti v úvahu jako krytí pohledávky úvěrního spolku za dlužníkem, k čemuž jest si vyžádati i stanovy zmíněného úvěrního spolku;
4. pkou odhadní a výkupní cenu mají životní pojistky dlužníkovy, do
jaké výše .isou zajištěním pro pohledávku městské spořitelny v H. a
mnoho-li z nich připadá na krytí pohledávky úvěrního spolku. Podle
výsledků šetření by bylo pak uvažovati, do jaké části jsou postoupené
pohledávky úvěrního spolku nedobytné a jaké krytí mu poskytuje záruční fond 25.000 Kč a životní pojistky.
'
čís.

13410.

útraty převozu a uschování zabavených svršků nejsou exekučními
útratami podle § 286, druhý odstavec, ex. ř., a nepožívají jako takové
přednostní pořad!.
lútraty převozu

a uschováni svršků patřicich do zvláštní podstaty
jsou výdaji na udržování a na správu zvláštní podstaty, tedy pOhledáv~
kami za zvláštní podstatou a mají na ní podle § 50 odst. (1) konk. ř,
z.roku 1931 přednostni právo před právy oddělných věřitelů, stalo-Ii se
zpeněženi zvláštní podstaty :na návrh správce podstaty podle §§ 117 až
122 kOnk. ř. Bylo-li však zpeněženi věcí náležejících do zvláštní podstaty provedeno na návrh oddělných věřitelů, jest zapraviti útraty
2'"
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zvláštn! správy v přednostním pořadí jen z toho, co podle § 51 odst. (2)
ko~ r. zbude ze zvláštní podstaty po uspokojení oddělných věřitelů
.a připadne do společné konkursní podstaty.
(Rozh. ze dne 29.

března

1934, R I 204/34.)

'. " Za konkursního řízení proti dlužníku byly vydraženy svršky a z vý_
lezku byly utvořeny vzhledem k různému zatížení tři podstaty, z nichž
druhá tu nepřichází v úvahu. V prvé podstatě činil výtěžek ze svršků
patřících do konkursní podstaty po srážce podílu na nákladech 1.351 Kč
'50 h. Tento výtěžek vydal s o udp r v é s t o I i ce (odstavec I. jeho
:usnesení) správci konkursní podstaty. Z výtěžku ze třetí podstaty (odstavec III. usnesení prvého soudu), jenž činil 4.330 Kč 60 h, docílených
za nákladní auta, přikázal s o udp r v é s t o I i c e k zapravení náokladů
Eduarda K-a spojených s převezením a uschováním nákladních aut
1.648 Kč, a zbytek přikázal eráru na nedoplatek daně z motorových
vozidel. Rekursu vymáhající věřitelky rek u r sní s o u d částečně vyhověl a přikázal a) náklady spojené s převezením a uschováním nákladních silo strojů 1.648 Kč místo z podstaty III. z podstaty I. zbytkovou částkou 1.361 Kč 50 h, takže do konkursní podstaty neplynul
žádný výtěžek a b) tímto přikázáním uvolněnou částku 1.648 Kč z podstaty III. přikázal okresnímu finančnímu ředitelství na další srážku na'
daň ze silostrojů. O tl vod y: Rekurs vytýká přikázání nákladů spojených s převezením a uschováním k III. místo k I. a přikázání daně ze
silo strojů a z přepravy v přednostním pořadí (III. 2). Rekurs navrhuje, by
napadené usnesení bylo změněno v ten smysl, by výtěžek z podstaty III.
zbylých 4.330 Kč 60 byl přikázán na pohledávky rekurentky. Stížnost
jest jen z části oprávněná, jen potud, pokud náklady spojené s převe
zením a uschováním aut není přikázati z prodejového výtěžku k III.,
nýbrž k 1., poněvadž byly způsobeny konkursní podstatou. Při rozvrhovém roku udal správce podstaty M., že věřitelský výbor zařídil
převezení a uschování rozebraných nákladních aut. Tím způsobené náklady nejsou tudíž exekučními útratami a ostatně nebylo by ani v tom
případě lze je přikázati podle § 286 ex. ř. v přednostním pořadí, nýbrž
teprve v pořadí navrhujícího věřitele (víz také rozh. býv. n. s. dv. ve
Vídni ze dne 29. listopadu 1898 čís. 16.158, ze dne 19. února 1903
čís. 2'350 Ol. U. 2267). Přednostní právo přísluší podle § 286 ex. ř.
nákladům na odhad a na dražbu, kteréžto pravidlo jako vÝlmi'rlečné
ustanovení jest vykládati obmezujícím způsobem. Náklady na převezení
a uschování byly proto přikázány z podstaty I. jako z podstaty, která
by jínak plynula do konkursní podstaty, pokud vystačuje.
Ne j vy Š š í s o u d vyhověl částečně dovolacímu rekursu a změnil
odstavce a, b, napadeného usnesení tak, že obnovil odstavec I. rozvrhového usnesení, kdežto odstavec III. rozvrhového usnesení změněný
usnesením rekursního soudu zůstal nedotčen.
Důvody:

útraty za převoz a za uschování rozebraných nákladních aut značky
»Praga« a "Dux« nejsou ovšem exekučními útratami podle § 285 druhý
odstavec ex. ř., které by jako takové požívaly přednostního pořadí,

nýbrž jsou výdajemi na udržování a na správu zvláštní podstaty do níž
obě auta P'ltřila. Tyto náklady jsou podle § 49 odstavec (1) konk. ř .
čís. 64/31 sb. z. a n. pohledávkami za zvláštní podstatou a mají na ni
podle ~. 50 ?dstavec (1) konk. ř. přednostní právo před právy oddělných
věřltelu, avsak Jen tehdy, když se zpeněžení zvláštní podstaty stalo na
návrh správce konkursní podstaty podle §§ 117 až 122 konk. ř. (úpadkový prodej). Je~ v takovém případě jest podle odstavce (1) § 52 konk.
ř. zapravIl! z UŽItků a z výtěžku věcí náležejících do zvláštní podstaty
před l'0hledávkami oddělných věřítelů útraty správy zvláštní podstaty.
Bylo-ll však zpeněžení věcí patřících do zvláštní podstaty provedeno na
návrh oddělných věřitelů, jest zapraviti útraty zvláštní správy v před
nostníl!', P?řadí jen z toho, co podle § 5,1 odstavec (2) konk. ř. zbude
ze zvla~tm podsta!y po uspokojení oddělných věřitelů a případne do
společne konkursm podstaty, ana oddělná práva zůstávají podle § 12
konk. ř. nedotčena.
čís.

13411.

Konkursní řád ze dne 27. března 1931, čís. 64 \Sb. z. a n.
Při soudní dražbě úpadcovy nemovitosti povolené konkursním soude~ je, správce podstaty účastníkem řízeni a jako takový k rekursu
opravnen.
Patn,á<;ti.?enni ~~ůtu § 2 (2). k?!Jk; tádu jest počítati ode dne, kdy
bylo vereJne vyhlaseno usnesem, JUDZ bylo vyrovnací řízení zastaveno.
Ustanoveni prvního odstavce § 13 konk. řádu 'se netýká daňových
pohledávek.
(Rozh. ze dne 29.

března

1934, R I 271/34.)

V konkursu Isidora f-a byla exekučně prodána zvláštní podstata za
137.000 Kč .. Rozvrhuje nejvyšší podání nepříkázal s o udp r v é s t oII c e spravcI konkursní podstaty Or. f-ovi ani správci zvláštní podst~ty Janu O:OVI konkursním soudem pří souzené částky z hotových
vyloh a z dane z obratu am útraty exekučního řízení ani nepřikázal bernímu úřadu daň výdělkovou, za to však přikázal knihovním věřitelům
spolku O., firmě D. a společnosti Š. knihovní pohledávky. Rek u r sní
s o u d vyhověl rekursu vymáhajícího věřitele (správce konkursní podsta ty) a rekursu správce zvláštní podstaty a příkázal v přednostním
pořadí pohledávky správce konkursní podstaty, správce zvláštní podstaty a berního úřadu na dani výdělkové, pozemkové a čínžovní
v knihovním pořadí spolku O. 89.900 Kč, čsl. státu na pohledávku z vý~
kazu nedoplatku 9.772 Kč a zbytek nejvyššího podání konkursní podstatě. D ů vod y: Správce konkursní podstaty podal rekurs proto, že
mu nebyly přikázány částky konkursním soudem přisouzené z hotových
výloh a daně z obratu 1.869 Kč 35 h a 201 Kč 50 h ani útraty exekuč
ního řizeni a že bernímu úřadu na dani výdělkové 1.632 Kč 50 h a firmám O. a společnosti Š. byly přikázány částky 17.711 Kč 15 h a
21.~74 Kč 90 h. Jan O. stěžuje si proto, že mu nebyly přikázány přisou
zene hotové výlohy 107 Kč 20 h. Podle toho směřují rekurs ní návrhy ke
zrušení nebo ke změně. Stížnostem jest vyhověti takto: Neprávem ne-
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byl~ přikázán'y oběma rekurentů~l hotové výlohy, jelikož dotyčná usnesem konkursmho soudu JSou pravoplatná a výlohy postihnou zvláštní
P?d~tatu. Totéž platí o, dani z obratu. Ale i žádané exekuční útraty bylo
pnkazatl, Jehkoz sprava podstaty má postavení vymáhající strany
121 konk. ř.) a konkursní komisař tyto útraty vyhradil exekučnímu
rizení}~ekurs správce podstaty je dále odůvodněn v tom, že hypotekármm v:ntel~m. firmám D. a společ~osti Š., nelz: přikázati nic. Podle při
pOlene ho vyplsu z kmh pozemkovych dosly navrhy na vklad zástavního
pra~"-,dne, 2L p:o~mce 1931, pokud se týče 16. ledna 1932. Ale vyrovnacl nzem o ]lnem ISldora F-a bylo zahájeno dne 18. ledna 1932 a dne
19. ledna 1932 vyhlášeno, zastavení tohoto vyrovnacího řízení bylo dne
25~ dubna 1932 vyhlášeno, návrh na prohlášení konkursu podán dne 7.
kvetna 1932. Podle § 2 konk. ř, trvají právní účinky zahájení vyrovnacího řízení až do prohlášení konkursu, poněvadž konkurs do patnácti
dnů po zastavení vyrovnacího řízení (§ 65 vyr. ř., § 2 konk. ř.) byl pro~láš~n, takže podle § 14 vyr. ř; práva na oddělené uspokojení, která vě
ntele frrmy D. a společnost S. nabyli exekucí v posledních šedesáti
dnech před zahájením vyrovnacího řízení zahájením vyrovnacího řízení
zanikla.' Naproti tomu postrádá rekurs vymáhající strany oprávnění, po~ud napadá přiká~á~í ~aně. výdělkové 1.6.32, Kč 50 ~ ve výsadním poradl. Rekurs doznava, ze ISldor F. v posledlll době zlskal sí hlavně vý- .
dělek z dopravy nákladním automobilem, sdělení berní správy v L. potvrzuje, že daň výdělková předepsána byla z provozování autodopravy.
Konečně dokazuje odhadní protokol, že nemovitost má také garáž, takže
veškeré podmínky přednostního pořadí přikázané daně výdělkové jsou
splněny. První soud však přehlédl, že pod pol C 19 je zaznamenáno
zástavní právo čsl. státu pro daňovou pohledávku 9.772 Kč, jemuž podle dvorních dekretů ze dne 18. září 1786 čís. 577 a ze dne 24. října
1806 čís. 789 sb. z. s. spravení pořadem práva civilního není třeba. Toto
:ástavní pr~vo zahájením ~yrovnacího řízení a konkursu podle §§ 14, 26
CIS. 3 vyr. f., § 13 konk. f. není dotčeno, takže jest přikázati částku
9.972 Kč čsl. státu (§ 216 čís. 4 ex. ř.) a zbývající hyperocha per
,
25.372 Kč 75 h připadá konkursní podstatě.

\§

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl ani dovolacímu rekursu správce
konkursní podstaty ani dovolacímu rekursu firmy D.
D ů vod y:
K dovolacímu rekursu hypotekární věřítelky
f i r m y D. Neodůvodněna je výtka dovolací rekurentky, že správce
konkursm podstaty nebyl oprávněn k rekursu protí rozvrbovému usnesení. Vždyť šlo o soudní dražbu nemovítosti úpadcovy povolenou konkursním soudem, při které správci podstaty přísluší postavení vymáhajícího věřitele a má při prodeji a rozvrhu výtěžku exekučním soudem
býti šetřeno předpisů exekučního řádu (§ 12'1 odst. (2) a (3) konk. řádu).
Konkursní správce je tedy účastníkem tohoto řízení a jako takov}' k rekursu oprávněn (§ 65 ex. ř.). Lichá jest výtka, že konkursní správce nebyl oprávněn jménem zvláštního správce Jana O-a vznášeti odpor a re-

kurs, neboť dr. F. nevystupoval tu jako konkursní správce, nýbrž jako
advokát plnou mocí jmenovaného věřitele vykázaný. Dovolací rekurs
není ani ve věci samé odůvodněn. Z vyrovnacích spisů je zjevno, že
o jmění Isidora F-a bylo usnesením ze dne 18. ledna 1932 zahájeno vyrovnávací řízení, kteréž usnesením ze dne 12. dubna 1932 bylo zastaveno podle § 65 odst. (l) čís. 1 vyf. ř. Zastavovací usnesení bylo dne
25. dubna 1932 vyvěšeno na soudní desce. Podle spisů krajského soudu
K 26/32 byl pak k návrhu Isidora F-a, podanému dne 7. května 1932,
usnesením ze dne 10. května 1932 K 26/32-1 na jeho jmění prohlášen
konkurs a toto usnesení téhož. dne vyvěšeno na soudní desce krajského
soudu. Rekursní soud tedy nepochybil, maje za to, že v tomto případě
konkurs byl prohlášen na návrh podaný do patnácti dnů po zastavení
vyrovnacího řízení, neboť patnáctidenní lhůtu § 2 (2) konk. ř. jest počítati od veřejného vyhlášení usnesení, jímž bylo vyrovnací řízení zastaveno (sb. n. s. čís. 2313 a 2975), jakž patrno z ustanovení §§ 65· odst.
(2) a 70' vyr. ř. a z § 190 konk. ř. Firma D. nabyla nuceného práva zástavního pro vykonatelnou pohledávku 14.245 Kč nepopřeně 21. prosince 1931, tedy v posledních šedesáti dnech před zahájením vyrovnacího řízeni. Toto právo na oddělené uspokojení zaniklo proto podle § 14
vyr. ř. zahájením vyrovnacího řízení a neoživlo znova, ježto - jak dolíčeno byla tu zachována souvislost mezi zastavením vyrovnávacího
řízení a prohlášením konkursu.
K d o vol a c í m u rek u r s u k o n k u r sní h o spr á v c e.
Konkursní správce brojí pre-tí přikázání pohledávky čsl. státu (berní
správě) ve výši 9.772 Kč, pro kterouž na vydražené nemovitosti na listu
závad pod p. č. 19· bylo podle výkazu o nedoplatcích, ze dne 12. dubna
1932 právo zástavní zaznamenáno. Neopodstatněna je výtka stěžovate
lova, že rekurs ní soud k této pohledávce neměl přihlížeti. Má-li dovolací rekurent za to, že čsl. stát pozbyl nároku na přikázání své knihovně
zajištěné pohledávky z toho důvodu, že si proti přikázání předcházejí
cích pohledávek firmy D. a společnosti Š. nestěžoval a že tedy nemůže
těžiti z výsledku úspěšného rekursu proti těmto pohledávkám, ježto
tento rekurs podal jiný oprávněný, t. j, v tomto případě konkursní
správce, je na omylu, neboť částku úspěšným rekursem uvolněnou jest
rozděliti znova podle kníhovního stavu a exekučních spisů (§ 233 odstavec prvý a 234 odstavec druhý ex. ř.). Právem poukazuje rekursní soud
k tomu, že jde o záznam pro daňovou pohledávku, jemuž podle dvorních dekretů ze dne 18. září 1786 čís. 577 a 24. října 1806 čís. 789 sb.
z. s. spravení pořadem práva civilního není třeba. Jde dále o přednostní
pohledávku ve smyslu § 26 čís. 3 vyf. ř. a proto tu neplatí předpis § 12
vyf. ř., podle něhož po zahájení vyrovnacího řízení nelze na dlužníkových věcech nabýti soudcovského práva zástavního. Ustanovení prvního
odstavce § 13 konk. ř. se daňových pohledávek netýká, jak z posledního odstavce téhož paragrafu zjevno. Nelze schváliti názor stěžovate
lův, že pod pojem veřejných dávek nespadají i daně. Opak vychází
. z materiálií k novému konk. řádu (viz důvodová zpráva tisk 253 senátu
z roku 19'30'), v níž se praví: »Podle § 12 konk. ř. platí tato výjimka jedině ve prospěch veřejných dávek, t. j. zejména státních daní s přiráž
kamí, jíných veřejných dávek a poplatků.«
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Na základě exekučního titulu proti A-ovi, obchodníku v B., nelze p0voliti bez dalšiho exekuci proti finně A., obchodník v B. Stalo-Ii se
přece tak, jest majitel firmy oprávněn k rekursu proti povolení exekuce
třebaže není jako takový protokolován.
'
(Rozh. ze dne 29.

března

1934, R I 276/34.)

Na základě exekučního titulu, znějícího proti Václavu B-ovi, obchodníku v D., pokud se týče proti jeho pozůstalosti, byla navržena exekuce
proti firmě Václav B. S o udp r v é s t o I i c e exekucí povolil, r e k u r sní s o u d k rekursu Marie B-ové exekuční návrh zamítl. D ů _
vod y: Exekuční titul, rozsudek pro zmeškání zní proti žalovanému
Václavu B-ovi, obchodníku v D., pokud se týče proti jeho pozustalosti.
V žalobě jest sice uvedeno, že žalovanou stranou jest neprot. obch. Václav B., obchodník v D. Tato okolnost však nemění nic na tom, že exekuční títul zní jen proti Václavu B-ovi, pokud se týká proti jeho pozustalosti. Exekuční návrh, o nějž tu jde, však směřuje proti firmě Václav
B., nikoliv proti Václavu B-ovi nebo jeho pozustalosti. Jak se rekursní
soud nahlédnutím do zájemního protokolu přesvědčil, byla exekuce dle
exekučního návrhu proti majítelce této firmy Marii B-ové vykonána.
Exekuce směřUje proti jiné osobě, než v exekučním titulu jest uvedena.
Nehledě k tomu vymáhající strana netvrdila a neprokázala, jak předpi
suje § 9 ex. ř., že povinný Václav B. nebo jeho pozustalost jest totožným s firmou Václav B., nebo že povinnost přešla na majitelku této
firmy.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Podle § 7 ex. ř. lze povoliti exekuci jen proti osobě, která jest zřejma
z exekučního titulu. V souzeném případě zněl exekuční titul prot~
c1avu B-ovi, obchodníku v D. (proti jeho pozůstalosti), a mohla tedy
exekuce býti povolena jen proti těmto právním podmětUm, nikoliv vš<rk
proti firmě VáclavB., obchodník v D., když dukaz o totožnosti osoby
povinné a osoby, proti níž zní exekuční titul, nebyl podán již v exekuč
ním návrhu (srov. rozhod. čís. 8662 sb. n. s.), aniž byl podán dukaz
o tom, že povinnost exekučním titulem zjištěná přešla na právní podmět, proti němuž jest exekuce navržena (§ 9 ex. ř.). Zbývá jen zabývati
se námitkou stěžovatelovou, že Marie B-ová nebyla oprávněna k rekursu do usnesení exekucí povolujícího. Firma obchodníka jest jménem,
pod kterým obchody provozuje (čl. 15 obchod. zák.). Netvoří však samostatný právní podmět vedle nebo mimo něho a nerozeznává se také
u obchodníka jednotlivce mezi jeho soukromým a obchodním jměním.
Není třeba zápisu firmy kupce jednotlivce do obchodního rejstříku k tomu, aby mohl pod firmou platně jednati (srov. rozhod. čís. 5198 sb. n.
s.). Jest proto nesprávnou námitka stěžovatelova, že Marie B-ová nemůže býti majitelkou firmy Václav B., poněvadž tato není protokolo-

vána. Marie B-ová mohla tedy, když usnesení exekuci povolující znělo
proti firmě, pod kterou ona obchody provozuje, se proti němu brániti,
když podle zjištění rekursního soudu jest majitelkou této firmy.
čís.
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Nekalá soutěž (zákon ze dne 15. července 1927, čís. 111 sb. z. a n.).
Omezuje-Ii se vzájemné útočení časopisů jen na sledování zájmů politických, na př. na zachování prestiže strany, nelze vybočení z mezí
přípustné kritiky, třebas se nepřímo dotýkalo i časopisu, podřaditi pod
Zákon proti nekalé soutěži.
Zneužije-Ii se však stranicko-politického boje k tomu, by byl zasažen časopisecký podník sám v základu své existence, narážejí počiny
k tomu směřujíci již na ustanovení zákona proti nekalé soutěži.
(Rozh. ze dne 29.

března

1934, Rv I 385/32.)

Vydavatel novin Alois F. domáhal se na zodpovědném redaktoru a
na vydavateli periodického časopisu »L.«, by žalovaní byli uznáni po'vinnými v periodickém časopisu L. vynechati oznániení, že »H.« jest
hroutící se a pro zemědělskou veřejnost skutečně naprosto ne nutný
list, -že pro sanování »H.« bylo použito spolkových peněz a že byly
uspořádány peněžité sbírky a že předplatitelé »H." jsou v trvalé pIa- tebnístávce, a uveřejniti v redakční části časopisu »L.« týmž tiskem a
v téže úpravě jako vyšel závadný článek, bez jakéhokoliv dodatku bezplatně pro žalobce prohlášení, že odvolávají výslovně uveřejněný a rozšiřovaný údaj, že »H.« jest hroutící se a pro zemědělskou veřejnost skutečně naprosto ne nutný list, že pro sanování »H.« bylo použito spolkových peněz a že byly uspořádány peněžité sDírky a že předplatitelé» H.«
jsou v trvalé platební stávce a by žalobci bylo přiznáno podle § 18 zák.
proti nekalé soutěži dáti si uveřejniti tento rozsudek v časopisech uvedených v žalobě. O ba niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í
s o u d z těchto d ft vod u: Odvolací soud přikloňuje se k názoru
prvého soudu, že v souzeném případě nejde o nekalou soutěž a že aplikace příslušného zákona na něj znamenala by nepřípustné jeho zneužívání k cílum politickým. Je sice pravda, že zákon o nekalé soutěži poskytuje ochranu též proti jednání objektivně nekalému a že není zapotřebí k tomu zlého úmyslu po případě vubec zavinění nebo vědomí pachatelova, jakDž i že motivy a pohnutky subjektivní nerozhodují, avšak
na druhé straně poskytuje zákon ochranu jen proti nekalému jednání
v hospodářské soutěži a vyžaduje, by šlo o rozpor s dobrými mravy
soutěže, o zpusobilost po'škoditi soUtěžitele v hospodářském styku,
o jednání předsevzaté za účelem soutěže. Obě strany, provozujíce podniky novinářské, jsou ovšem konkurenty potud, že se obě snaží též získati v kruhu čtenářstva co nejvíce abonentft a inserentft, ale okolnost
tato u nich v hospodářském smyslu ustupuje úplně do pozadí, u nich na
v~hu padá v první řadě zájem politický a snaha udržeti si a získati nové
stoupence politické straně, z nichž se také, ne-Ii výhradně, tož aspoň
převážně rehutují i jejich předplatitelé a inserenti. Proto též politické
invektivy otištěné v jejich časopisech, i když jsou hospodářsky zabar-

-

Čís.

-

13413 -

čís.

13414 -

il78

379

veny, nemají toho škodlivého vlivu a účinku, jaký tvrdí strana žalující.
Ale v souzeném případě nechybí jen celé hospodářské pozadí soutěži
telské, nýbrž i jednání předsevzaté za účelem soutěže. I když subjektivní motivy a úmysly při objektivně vyložené nekalé soutěži jsou bezyýzn,;mné, přece motivy ty mají velkou důležitost pro posouzení, zda
jde vubec o nemravné, nekalé jednání soutěžitelské, t. j. o jednání smě
řující k tomu, by soutěžiteli byla způsobena újma jako takovému, aby
v hospodářském styku jeho po sice byla poškozena. Takovýto úmysl
soutěžitelský na straně žalované v souzeném případě podle celé situace,
vyplývající z oboustranných novinářských projevů jistě nebyl, neboť
žalované straně šlo zřejmě jen o politický útok, pokud se týče o obranu
proti takovému útoku a neměla pří tom úmysl, přebírati žalobci před
platitele neb inserenty, pokud by je nezískala současně za stoupence
svého politického směru. Proto, i když pozastavené věty v novinářském
článku strany žalované bylo by snad lze s hlediska dobrých mravů pokládati za závadné, nelze je stíhati ve smyslu a podle zákona o nekalé
soutěži, poněvadž nebyly právě učiněny za účelem hospodářské, nýbrž
jen politické soutěže, kterou zákon ten nechrání.
Ne j vy Š š í s o u d vyhověl částečně žalobcovu dovolání a uznal
žalované povinnými, v -periodickém časopisu »L.« zdržeti se oznámení,
že periodický tiskopis »H.« jest hrouticí se a pro zemědělskou veřejnost.
skutečně naprosto ne nutný list, že pro sanování časopisu »H.« bylo použito spolkových peněz a že byly \lspořádány peněžité sbírky a že před
platitelé časopisu »H.« jsou v trvalé platební stávce a dále \lložil žalovaným, aby uveřejnili v redakční části periodiokého časopisu L. týmž
tiskem a v téže úpravě jako vyšel závadný článek bez jakéhokoliv dodatku
bezplatně pro žalobce prohlášení, jímž odvolávají výslovně v časopise
L. uveřejněný a rozšiřovaný údaj, že periodický tiskopis »H.« jest hroutící se a pro zemědělskou veřejnost skutečně naprosto ne nutný list, že
pro sanování časopisu »H." bylo použito spolkových peněz a že byly
uspořádány peněžité sbírky a že předplatitelě časopisu »H.« jsou v trvalé
platební stávce; jinak dovolání nevyhověl.

o ů vod y:
Jest denním zjevem, že se casopisy, které jsou mluvčími zájmově
politických stran a frakcí, vzájemně napadají, při čemž.
si ani ony ani jich čtenáři neuvědomují, že by útoky ty byly namířeny
proti podniku časopiseokému jako takovému. Každý průměrný pozorovatel vyciťuje, že tu jde jen o stranicko-politické zápolení bez jakéhokoli zahrocení proti podniku samému s tendencí jej poškoditi. Inserentům, kterým jde jen o to, aby upozornili na sebe veřejnost, hledajíce
tak odbyt svých výrobků nebo nabízejíce své služby atd., bývá pravidelně tento boj celkem lhostejný, po případě je vůbec nezajímá, nýbrž
jejich zájem se soustřeďuje v tom, by časopis, v němž inserují, byl co
nejvíce čten a rozšířen. Pokud se tedy vzájemné útočení obmezuje jen
na sledování zájmů politických, na př. zachování prestiže strany, nelze
případné vybočení z mezí přípustné kritiky, třeba se nepřímo dotýkalo
i časopisu, podřizovati pod normy zákona ze dne 15. července 1927
čís. 111 sb. z. a n. o nekalé soutěži, poněvadž scházi jeden z podstatprotIchůdných

znaků, které zákon pi·edpokládá,
mravům soutěže v hospodářském styku,

totiž provinění se proti dobrým
jakou má na zřeteii i § 10 uved.
zákona. Jinak je tomu, zneužije-li se stranicko-politického boje k tomu,
by byl zasažen časopisecký podnik sám v základu své existence. Tu již
vystupuje do popředí hospodářský moment a invektivy stranicko-politické jsou jen prostředkem k dosažení vlastního cíle, totiž poškození
nebo zničení podniku. Počiny k tomu směřující narážejí již na ustanovení zákona o nekalé soutěži. Tak jest tomu i v souzeném případě.
Uveřejnil-Ii časopis »L.« o časopise »H.«, že jest hroutící se a pro zemědělskou veřejnost vpravdě naprosto ne nutný list, že k sanaci »H.«
bylo použito spolkových peněz a že byly uspořádány peněžité sbírky a
konečně, že předplatitelé časopisu tohoto jsou v trvalé platební stávce,
jsoU to údaje o poměrech časopiseckého podniku »H.«, které jsou způ
sobilé poškoditi podnik, poněvadž se jimi naznačuje, že časopis ten není
schopný života, jen s obtížemi a z cizích prostředků jest udržován, a že
ani předplatitelům na jeho zachování nezáleží, poněvadž trvale neplatí
předplatné. Uváží-li se, že i »L.« i »H.« jsou určeny pro zemědělské
kruhy obyvatelstva, což vysvítá již z obsahu předložených čísel za
sporu a není ani sporné, dále že jedním z nejvydatnějších pramenů pří
jmů každého periodického časopisu, zvláště místního významu, jest
hojná inserce a ne v poslední řadě také větší počet abonentů, jest nepochybno, že inkriminované údaje o časopise »H.« byly způsobilé přivo
diti tomuto časopisu ztrátu i inserentů, i abonentů, poněvadž je přiro
zené, že od skomírajícího listu, za jaký byla »H.« časopisem »L.« prohlášena, ani ti ani oni si nemohou slibovati podporu svých zájmů. Toho
všeho si žalovaní musili býti vědomi a vyplývá z jejich jednání již podle
vnějších známek činu, že při něm spolupůsobily, účely soutěže, totiž odlákáním inserentů po případě i abonentů oslabiti posici konkurenčního
podniku. Tím jest naplněna skutková podstata zlehčování ve smyslu
§ 10 odst. (1) po případě odst. (2) zákona čís. 111/1927, neboť i kdyby
některá z tvrzení časopisu »L.« byla pravdivá, neuvedli žalovaní okolnosti, jež je donutily právě k těmto údajům, a již z povahy věci plyne,
že si musili býti vědomi, že vyličeným postupem mohou podnik časo
pisu »H.« ve značné míře ohroziti. Bylo proto rozsudek odvolacího
soudu částečně změniti a rozhodnouti jak se stalo, aniž bylo, třeba se
zabývati dalšími uplatněnými dovolacími důvody. Výrok O uveřejnění
navrženého prohlášení jest odůvodněn § 10 (I) zák. čís. 111/1927. Uveřejnění rozsudku podle § 18 uved. zák. neshledal nejvyšší soud k ochraně
zájmů žalobcových nutným, zvláště když uveřejněním prohlášení žalobce - pokud se týče časopis »H.« - dosáhnou účelu žaloby dosta-

J1ých

tečnou měrou.
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Byla-Ii věřiteli, jehož pohledávka vázla na celé vydražené nemovitosti a jenž žádal o uspokojeni celé pohledávky jen ze spoluvlastnického podi1u, přikázána celá pohledávka z celého dražebnlho výtěžku
za celou nemovitost, neni věřitel oprávněn k rekursu proti tomuto při
kázáni.
(Rozh. ze dne 29. března 1934, R II 110/34.)
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. ~ro. ~ymá~ajíocí věřitelku H. vázlo na celé vydražené nemovitosti
nalezeJ~cl manzelum Emilu a Marii Sch-ovým, zástavní právo ro"!
pohled~vku !5.000 Kč. Vymáhající věřitelka žádala uspokojení felé ~~J!
pohledavky ten z; ~I?o!uvlastnické polovice Emila H-a. S o udp r v ~
s.t o ~ I C e vsak JI pnkazal pohledávku z celého dražebního výtěžku doclleneho za nemovItost. Rek u r s n i s o u d napadené usnesenI' p

N~II.

~

Ne j v y Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs vymáhající
D

ů

věřitelky.

vod y:

Věřitelka S. má na celé"vyd~~žené nemovitosti knihovně zajištěnou
pohledavku 15.00? Kč s. pns!. Zadala uspokojení celé pohledávky jen
z,:,. s~~luvlast~lcke polovIce EmIla Sch-a, avšak prvý soud přikázal 'j
pnhlasenou .častk? z selého ?:až~bní?o výtěžku, docíleného za nemovItost Stala-II s~ tIm,y'ubec neJa~a pravní újma, mohla by újma postihnoutI Jen zad~lho. vent~le, l~,h~z pohledávka jest jen na ideální polovici
~ar.le SCh-ov,e kllIhov~e zaJlstena a jenž důsledkem tohoto způsobu ři
~azallI by vys~! na pra~dno; v této věci by šlo o firmu B., nikoli o ~ě
ntelku. H.,. JeJlz P?~ledavka došJa. z rozvrhové podstaty úplné úhrady.
Pod,~va-II I. tat? velItel~a ~ov~la~l. rekurs, Jest Její opravný prostředek
nepnpustny, Jezto nema pravllI zaJem, a bylo jej odmítnouti.
čís.

tedy v souzeném případě o exekuce povolené pod Č. j. E 858/33 a
E 1253/33. Podle exekučního spisu č. j. E 1009/33 číní pohledávku žalované na kapítále 2.076 Kč 25 h, na útratách povoleni ex~kuce 139, Kč
25 h a na útratách podle čís. j. E 1009/33-4 115 Kč. Tyto částky byly
zaplaceny povinnou stranou, jak soud prvé stoJice správně zjišťuje, pokud se týká kapitálu a útrat povolení exekuce. Jest ovšem nesprávný
právní názor soudu prvé stolice, jirhž se snaží dokázati, že útraty vyjádření neměly býtí proti povinné straně exekučním soudem přiznány.
, Soud prvé stoJice přezírá, že usnesení to jest pravoplatné, takže stanovený obnos 115 Kč jest platnými útratamí exekučními. Tato částka byla
však vymáhající straně dne 26. září 19G3 zaplacena, jak soud odvolací
zjišťuje podle předložené složenky šekové, takže celý dluh byl povinnou
stranou zaplacen. Nebylo třeba, by se soud prvé stoJice zabýval zjiště
ním, zda útraty vyjádření v exekuční věci E 858/33 109 Kč 50 h byly
zaplaceny, ježto se žaloba této exekuce netýká. Nelze přisvědčiti odvolatelce, že soud prvé stoJice neměl vzíti zřetel ku placení 115 Kč za
sporu vzhledem k ustanovení § 35 třetí odstavec ex. ř. Podle něho jsou
vyloučeny jen námitky, jež mohl dlužník přednéstí v čase podání žaloby,
avšak je nepřednesl. Onu námitku dlužník však v žalobě přednésti nemohl, ana ona částka nebyla ještě zaplacena. Když žalobce u roku dne
26. září 1933 přednes o zaplacení 115 Kč učinil, neohradila se žalovaná
strana proti tomuto rozšíření žaloby, takže soud byl povinen k zaplacení tomu příhlížeti.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

13415.
D

žaloba podle § 35 ex. ř.
• Pii z~~umání otáz~y( ~da exekučně vymáhaný nárok zanikl, jest při
hlednoutl 1 ~u pl~cem, jez se stalo teprve za projednávání sporu před
soudem prve stohce.
žaluje-Ii ,dlužník, proti t,!ěm1;lž byla ~edena k vydobyti téže vykonatelné p?hledavky exekucevnekolika druhu, o nepřípustnost jedné z těchto
e~ekuCl P??le v§ 35 ex. r. proto, že vymáhajíc! straně zaplatil pohledavku s pn~lusenstvlm, ~~Čí,. P!okáže-Ii, že zaplatil vykonatelnou poh!ed~."~u a u~aty, exekucm, Jez byly vypočteny podle soudních spisů
!ýkaJlclch se Jen te exekuce, proti níž žaloba směřuje a je nerozhodné
ze nebyly zaplaceny útraty vzníklé vedením jiné exeku~
,
(Rozh. ze dne 29.

března

1934, Rv II 189/34.)

. žalova~lá vedla proti žalobci k vydobytí peněžité pohledávky něko
lIk exekuc; (E 858/33, I Oo,9y~3 a 1253/33). Žalobou, o niž tu jde, domah,al se, z~lobce na zal ovane, by bylo uznáno právem, že nárok žalo~ane z dllčlh;> rozsudku pro uznání okresního soudu v M. ze dne 11.
uno:a 1933, c. J; C V 3641/32 jakož i další její. pohledávka vzniklá ve?enrm exekuce vC: J; E 100,9:133 okresního soudu ve V. byl placením zru-.
seu: O b a on I z s I S o u d y uznaly podle žaloby, o d vol a c í s o u d
z techto d u vod ů: Žalobce žádá žalobou o vydání rozsudku že nárok
žalova!1é.strany z dílčího rozsudku okresního soudu v M. ze dn~ 11. února
1932 c. J. C V 3641/32, jakož í další její pohledávka vzníklá vedením
exekuce E 1009/33 okresního soudu ve V. byl placením zrušen. Nejde

ů

vod y:

Ustanovení § 40,6 c. ř. s. jedná sice výslovně Jen o dospělosti vymáhaného plnění, platí však i pro jiné předpoklady právní 0chrany uplatňovaného nároku tak, že důvodnost žalobního nároku i oprávnění ke
sporu vůbec jest posuzovati podle doby, kdy byl vynesen rozsudek
soudu první stoJice. Nižší soudy proto nepochybily, přihlédnuvše při
zkoumání otázky, zda exekučně vymáhaný nárok zanikl, i k placení, jež
se stalo teprve za sporu před soudem první stoJice. Ustanovení třetího
odstavce § 35 ex. ř. nebylo tomu na závadu, poněvadž podle svého doslovu í účelu nevylučuje dodatečné námitky proti povolení exekuce,
které dlužník v čase podání žaloby uplatňovati nemohl, ať již proto, že
o nich nevěděl, nebo proto, že mu vznikly, jako v souzeném případě,
teprve po podání žaloby. Dovolatel marně se snaží dovoditi, že by při
tomto výkladu dlužník, nezaplativ vůbec nic, mohl podatí oposiční žalobu a že by této žalobě muselo býti vyhověno, kdyby za sporu vymáhanou pohledávku zaplatil, neboť, nehledíc k tomu, že v souzeném
případě jen nepatrná část příslušenství vymáhané pohledávky byla
teprve za sporu 'zapravena, mohl žalovaný, cítil-Ji se postupem žalobce
stíženým, domnělou újmu odvrátiti tím, že uznal žalobní nárok navrhuje
zároveň odsouzení žalobce k náhradě útrat (§ 45 c. ř. s.). Žalovaný se
taj< nezachoval, nýbrž setrval na přípustnosti exekuce i ve příčíně položek, jež byly nesporně zapraveny již před podáním žaloby.
Žalovaný ovšein namítal, že dosud nebyly zaplaceny útraty \09 Kč
50 h, jež vzníkly vymáháním vykonatelné pohledávky mobilární exekucí
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E 858/33 u okresního soudu v M., a trvá na této námítce i v dovolání.
~ež ta.to o~olnost jest bezvýznamná. V souzeném případě šlo podle
:alobDlho navrhu)en o to, zda a v jak~m rozsahu .zanikl placením nárok
zalovaneho z dIlclho rozsudku okresDlho soudu, jakož i další jeho pohledávky vz.niklé vedením e x e k u cep o d z n. s p. E 1009/33
~ o k r; s n I h ~ s o u d u ~ e V. V těmto pohledávkám nepatřila ona
utratova pohledavka 109 Kc 50 h, třebaže je dalším příslušenstvím vykonatelné pohledávky, neboť rozsah nároků, jež mají tou kterou exekucí
býti ukojeny, řídí se i co do jistiny (hlavni věci), i co do příslušenství
len ~snesením o po~ol;ní exeku~e. a r:~ípa?nými dalšími usneseními vyd~nl'ml ~ tomto urcltem exekucDlm nzeDl. Exekuce, proti níž směřují
n~~.ltky zalobce, byla povolena jen k vydobytí pohledávky z uvedeného
dllclho rozsudku v M. a byly v ní určeny jen útraty povolení exekuce
139 Kč 75 h a útraty za vyjádření žalobce o návrhu žalovaného na zrušení exekuce 115 Kč. Tyto nároky byly, jak v dovolání již není popřeno
v době vynesení rozsudku soudu prvé stolice zapraveny a bylo prot~
žalobě právem vyhověno.
čis.

Podle § 345 z"'kona čís. 76/27 sb. z. a n. v souvislosti s ustanovením
prováděcího nařízení čís. 175j27 sb. z. a n. k tomuto paragrafu pově
řeny jsou vy m á h á ním daní s přirážkami a příslušenstvím berní
úřady v zastoupení vyměřovacích úřadů (odst. (4) nař. k § 345 zák.).
podle odst. (1) cit. nař. k § 345 zák. znamená však ve smyslu tohoto
paragrafu vymáhati daň činiti opatření, by daň s přirážkami a příslu
šenstvím, nezaplacená včas, byla vydobyta řízením donucovacím; zmocnění berních úřadů nejde však tak daleko, by v zastoupení státu s účin
kem právním mohly se také vzdávati nabytých knihovních práv, protože
to již k vydobývání daní nenáleží. Poněvadž nebylo o tom sporu, že
prohlášení o postoupení přednosti vydáno bylo jen berním úřadem,
který však k tomuto právnímu jednání nebyl oprávněn, nelze je považovati za účinné proti státu, byl zde dostatečný nesporný skutkový podklad, na základě jehož mohlo býti o odporu rozhodnuto v řízení exekučním, tedy také bez žaloby podle § 63 a násl. knih. zákona.
čís.

13416.

Zmocnění berních úřadů podle §345 odstavec (4) zákona ze dne·
15. června .1927, čís. 76 sb. z. a n. nejde tak daleko, by se v zastoupeni
státu Imohly s právnlm účinkem vzdávati i nabytých knihovních práv
pro daně, jichž vymáhánim jsou pověřeny.

(Rozh. ze dne 5. dubna 1934, R I 240'/34.)
Rozvrhuje nejvyšší podání za exekučně prodanou nemovitost ponkázal s udp r v é s t o I i c e odpor berního úřadu proti přikázání pohledávky vymáhající věřitelky v prvém knihovním pořadí na pořad
práva, ježto berní úřad nebyl oprávněn vystavití přednostní prohlášení.
Rek u r sní s o u d přikázal v knihovním pořadí nejprve pohledávku
eráru a teprve zbytek nejvyššího podání přikázal na pohledávku vymáhající věřitelky. D ů vod y: Odkázání odporu zástupce finanční správy
proti pořadí požadovanému vymáhající věřitelkou na pořad práva odporuJe ustanovení § 231 ex. ř., podle něhož o odporu jest rozhodnouti
hned v rozvrhovém usnesení, není-li toto rozhodnutí závislé na v~ení
a zjištění sporných okolností. V souzené věci bylo řešiti jen otázky, zda
podle platných předpisů jest oprávněn vystaviti prohlášení o postoupení
pořadí berní úřad, či finanční prokuratura a zda vklad pořadí stal se
platným v důsledku knihovního promlčení. Bylo tudíž řešiti jen právní
otázky, které mohly býti rozhodnuty bez dalšího řízení také exekučním
soudcem. Zustanovení nař. ze dne 9. března 1898 čís. 41 ř. zák. a z výnosu mm. fm ze dne 29. ledna 1860 čís. 494 vyplývá totiž, že nikoliv
berní úřad, nýbrž finanční prokuratura zastupuje státní jmění a je oprávněna vyhotovovati právní listiny a na knihovní tříleté promlčení se ne-·
může vymáhající strana odvolávati již proto, že není »třetí osobou« ve
smyslu § 64 kn. zák.
N e j vy Š š í s o u cl nevyhověl dovolacímu rekursu.

°

Důvody:

13417.

Jde o spor z poměru služebního (§ 49 čís. 6 j. n.), domáhá-li se syn
na rodičích zaplacení odměny za práce, jež k jejich žádosti konal v jejich hospodářství.
(Rozh. ze dne 5. dubna 19M, R I 241/34.)
Žalobou, zadanou na krajském soudě, domáhal Se syn na svých rozaplaceni mzdy 10.800 Kč za konané práce. Pro c e sní s o u cl
p r v é s t o I i c e žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d zrušil napadený
rozsudek i s předchozím řízením a odmítl žalobu pro nezhojitelnou nepříslušnost dovolaného soudu, maje za to, že nárok na z,"placení mzdy
za konané práce nemůže býti zažalován u krajského soudu, neboť jest
tu výlučná příslušnost pracovního soudu, po případě soudu okresního,
kde pracovního soudu není, a kde není zvláštního oddělení pro takové
spory (§§ 1, 42, 4 zákona čís. 13"1/1931 a § <19 čís. 6 j. n.). První soud
jest nezhojitelně nepříslušný, k čemuž jest hleděti v každém odbobí
řízení a zejména i v odvolaCÍm řízení (§§ 240, 471 čís. 7 c. ř. s.); jde tu
o zmatečnost podle § 477 čís. 3 c. ř. s.
Ne j v y Š š í s o II d nevyhověl rekursu.
dičích

D

ů

vod y:

Pokud jde o žalobcovu pohledávku požadovanou za konanou práci,
nemohou stěžovatelovy vývody zvrátiti správný úsudek odvolacího
soudu, že tu ide o nárok na zaplacení mzdy za konané práce. Žalobce
sice netvrdil výslovně, že byla mezi ním a žalovanými rodiči uzavřena
~lužební smlouva, avšak vyplývá to z jeho přednesu, že k ž á d o s t i
žalovaných pracoval na jejich hospodářství za předpokladu a podmínky,
že mu žalovaní předají své hospodářství, že za tuto práci mu žalovaní
nedávaJi žádnou mzdu a že za ni je přiměřená o dm ě n a příplatek

384
385
Kč měsíčně ke stravě. Zejména z tohoto posledního tvrzení, jež se
přímyká k ustanovení § 1152 obč. zák., plyne, že žalobce opíral v té
příčí ně žalobní nárok o smlouvu služební, netvrdě, že žalovaní byli by
na jeho úkor obohacení a že žádá náhradu toho, co tím způsobem přešlo
v majetek žalovaných, poněvadž odpadl právní důvod, aby si to podrželi. Ani v rekursu neuplatňuje, že opíral žalob ní nárok O tento právní
důvod. Otázkou, zda skutečně byla učiněna taková úmluva, a zda z ní
žalobce může vyvozovati žalobní nárok, nelze se při posouzení přísluš
nosti zabývati, poněvadž tu jest přihlížeti jen k tomu, o který právní
důvod žaloba podle svých údajů je opřena. Jest proto přisvědčiti názoru
odvolacího soudu, že je pro zažalovanou pohledávku dána výlučná pří
slušnost buď pracovního soudu nebo pracovniho oddělení, nebo okresního soudu ve smyslu §§ 1, 3, 4 a § 4'2 zákona čís. 131 sb. z. a n.

300

z roku 1931. Nepochybil tudíž odvolací soud, když žalobu odmítl pro
nezhojitelnou nepříslušnost.
čis.

13418.

Úprava pachtovného při zemědělských pachtech (vládni nařlzeni ze
dne 29. července 1933, čis. 164 sb. z. a n.).
Předmětem jednáni podle vládniho nařlzeni čis. 164/1933 sb. z. a n.
může býti i ohláška nároku na úpravu pachtovného, jež se stala před
24. srpnem 1933.

čís.

13419.

Byla-Ii za vyrovnacího řlzeni o jmění dlužníka povolena exekuce,
jest dlužník oprávněn k rekursu aniž záleží na tom, že povolující a zároveň knihovní soud neměl vědomost o zahájeném vyrovnacím řizeni,
ana se nestala poznámka zahájeného vyrovnacího řizeni. Předpis § 14
odst. (2) vyr. ř. neni oprávněni dlužníka k rekursu na závadu.
(Rozh. ze dne 5. dubna 19'34, R I 2154/34.)
Usnesením ze dne 6. června 1933 povolil s o udp r v é s t o I i c e
exekuci k vydobytí peněžité pohledávky proti dlužníku, o jehož jmění
bylo dne 31. května 1933 zahájeno vyrovnací řízení. Rek u r sní
s o u d vyhověl rekursu dlužníka a zamítl exekuční návrh. D ů vod y:
Usnesením ze dne 31. května 1933 bylo na návrh povinného zahájeno
o jeho jmění vyrovnací řízení, které bylo pravoplatně ukončeno 10. října
1933 a povinný se zavázal platiti 45% na pohledávky věřitelů. Návrh
vymáhajícího věřitele byl podán dne 1. června 1933, tedy v době, kdy
podle § 12 vyf. ř. na dlužníkových věcech nebo právech pro pohledávky, které nemají přednostního práva, nelze nabýti soudcovského
práva zástavního nebo uspokojovacího. Že by šlo o pohledávku, mající
přednostní právo, vymáhající věřitel ani netvrdil.
Ne j v y Š š ís o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

(Rozh. ze dne 5. dubna 1934, R I 251/34.)

s o udp r v é

s t o I i c e zamítl návrh pachtýře na úpravu pachtovného. Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc soudu
prvé stolice, by dále jednal a znovu rozhodl. D ů vod y: Soud prvé
stolice zamítl návrh na úpravu pachtovného, poněvadž pachtýř dopisem
ze dne 22. srpna 1933, tedy ještě před účinností vládního nařízení ze
dne 29. července 1933 čís. 164 sb. z. a n., která nastala teprve dne
24. srpna 1933, požádal propachtovatele oúpravu pachtovného, a dopis
ten následkem toho podle ustanovení § 7 cit. vlád. nařízení neměl
právní význam. Leč vládní nařízení ze dne 29. července 1933,Čís. 164
sb. z. a n. ustanovuje jen, že pachtýř jest povinen pod ztrátou nároku
na úpravu pachtovného oznámiti propachtovateli nebo jeho hospodářské
správě doporučeným nebo na potvrzení dodaným dopisem do patnácti
dnů ode dne účinnosti nařízení, že žádá o úpravu pachtovného. Tím jest
dán nařízením jen nejzazší termín, do kterého dopis musí býti dodán
propachtovateli, má-Ii míti právní ÚČine. k. V nařízení není však uldán
počátečný termín, kdy nejdříve má býti dopis odeslán neb dodán, zejména neplyne z ustanovení § 7, vládního nařízení, že dopis smí ýti
dodán s právní účinností teprve v patnácti dnech po 24. srpnu 1933.
Jelikož nařizeni nevylučuje, by dopis nebyl zaslán a dodán po vyhlášení
nařízení, byť i před jeho účínností, an v nařízení jest ustanoven jen
termín konečný, nebylo správným, že soud prvé stolice návrh na úpravu
pach tovného zamítl.
Ne j v y Š š í so u d nevyhověl dovolacímu rekursu, poukázav k dilvodilm napadeného usneseni.

D il vod y:
Stačí poukázati k odilvodnění rekursního soudu, jež odpovídá skutkovému stavu věci a zákonu, a k vývodilm dovolacího rekursu jest dodati, že nezáleží na tom, že povolující a zároveň knihovní soud neměl
vědomost o zahájeném vyrovnávacím řízení následkem nevyznačení poznámky zahájeného vyrovnávacího řízení, ano k zahájení vyrovnávacího
řízení jest přihlížeti z úřadu. A poukazuje-Ii dovolací rekurent k § 14
odstavec (2) vyr. ř., podle něhož řízení zahájené ke zpeněžení věcí,
které byly zabaveny v posledních šedesáti dnech před zahájením vyrovnávacího řízení, má exekuční soud z moci úřední zrušiti, přehlíží, že
ustanovení to na souzený případ nedopadá, ana exekuce byla povolena
již za vyrovnávacího řízení, tudíž podle stavu, který tu již v době povolení exekuce byl, kdežto § 14, odstavec (2) vyr. ř. předpokládá, že
stav v době povolené exekuce byl pozdějším vyhlášením vyrovnacího ří
zení změněn. Nelze proto z ustanovení toho usuzovati, že povolení exekuce za vyrovnávacího řízení nelze opravným prostředkem napadati.
čis.

13420.

Nepřlpustnost pořadu práva, domáháno-Ii se na obci (v čecltách) ,
by učinila zase veřejně přistnpnou část veřejné cesty, jež byla usnesením ob~.cního zastupitelstva prohlášena za nepřlstupnou, a by nahradila škodu způsobenou zrušením veřejnosti cesty.

(Rozh. ze dne 5. dubna 1934, R I 262/34.)
Civilni rozhodnuti XVI.
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Žal0'bkyně domáhala se na žalované obci v čechách, by učinila část
veřejné cesty, jež byla z usnesení 0'becního zastupitelstva prodána, veřejně přístupnou a zjednala stav, jenž tu byl před oním usnesením obecního zastupitelstva, a by nahradila žalobkyní škodu. Námítku nepřípust
ností pořadu práva s o udp r v é s tol i c e zamítl, rek u r sní s o u d
vyhověl námitce a žalobu odmítl. D ů vod y: Napadené usnesení zamítá námitku nepřípustností pořadu práva, majíc za to, že tu jde o nárok

na náhradu škody, který se netýká ručení obce podle §§ 3? a 37 ~bec.
zří z., nýbrž o nárok protí obci, která ujednala se stavItelem C-em
smlouvu o veřejnou cestu. Podle § I j. n. vykonávají soudy soudní moc
v občanských právních věcech. O tom, zdali jde o občanskou právní věc,
rozhoduje povaha uplatňovaného práva. V tomto případě netvrdí žalobkyně, že jí příslušelo k veřejné cestě právo soukromé, že takové právo
soukromé bylo porušeno usnesením obecního zastupItelstva ze dne
19. dubna 1929. To plyne ze žaloby, v níž se uvádí, že žalobkyně jezdila
ze svého domu na své pole s vozíkem po oné veřejné cestě. Z usnesení
obecního zastupitelstva o odprodeji části této cesty odvozuje žalobní
nárok Podle § 28 čís. 3 ob. zříz. pro čechy patří do samostatné pusobnosti obce péče o udržování obecních silnic, cest atd., což tvoří část
t. zv. místní policie. Obec jest tu činna v oboru veřejné správy, jest,
orgánem výkoimé moci ve státě, vydává v této působnosti správní akty,
které nepřísluší soudu přezkoumati. Domáhá-Ii se tedy žalobkyně, by
žalovaná byla povinna učiniti část veřejné cesty nezákonným způsobem
prý Václavu Č-ovi prodanou opět veřejnou, napadá tím správní akt vytvořený usnesením obec. zastupitelstva ze dne 19. dubna, 1929 a chce
se domoci odstranění jeho důsledků, což nepatří k působnostI soudu.,
Druhá část žalobní prosby domáhá se ,;áhrady škody na Ob'::I, z !?h~
důvodu, že porušila povinnost uloženou Jl v § 28 ČIS. 3 obec. znz., Clmz
vznikla žalobkyni škoda. Proti veřejnoprávní korporaci lze uplatnití
u soudu nárok na náhradu škody vždy, jednala-Ii ve svém soukromohospodářském oboru působnosti. O takový případ tu nejde. Potom
však zná obecní zřízení jen případ ručení za protiprávni zaviněné jednání
obecních orgánů upravený v § 37 obec. zříz. V tomto případě jest však
nutno, by předběžná otázka, zda-li je tu zanedbání povinností se strany
obce, a závazek k náhradě škody, byla rozhodnuta úřadem politickým,
než může soud jednati O výši škody. Takové rozhodnutí také tu není. '
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Neni pochyby o tom, že žalob ní nárok tkví v poměrech práv[l veřejného a nikoli práva soukromého. žalobkyně založila jej na tol\. že
žalovaná obec prodavši část veřejné cesty Č. k 2899/2 v N. do sou\romého vlastnictví Václava č-a, po kteréžto části veřejné cesty žalobkyně
a její předchůdci jezdili na své pole č.kát. 1'650 v N., znemožnila jí
další její užívání a způsobila jí tím škodu; zvláštní své soukromé právo
k cestě té žalobkyně vůbec netvrdila. Domáhá se pak, aby žalovaná dotyčnou část cesty učinila opět veřejně přístupnou a 'nahradila škodu.
Usnesení obecního zastupitelstva o prodeji části veřejné cesty má dvojí
povahu: jednak ruší se jím veřejnost dotyčné části veřejné cesty a v tom

směru jde o rozl;od~utí v O_boru práva veřejného, jednak převádí se část
ta do, vlastn1ctv! Vac1~va C-a, v čemž jde o právní jednání soukromopravlll. Na;ok, zalobm ,pa~ odvozován jest jen ze zrušení veřejnosti
ce.sty. 0' naroclch zal?zenych v I;0měrech práva veřejného však nenáleZl r~zho~ov3't~ soudum, leč by jIm to bylo výslovným zákonným ustanov;n,Im pnkazano, neboť soudní pravomoc vztahuje se podle § 1 jurisdlkcnI normy .len na, obča~ské 'fsoykromoprávní) věci. Toto platí
1 ? spof!;ch o na,hradu skody, 1 ty nalezejí před soudy jen, kotví-li nárok
na?radm ~ P?meru soukromoprávním; kotví-li nárok náhradní v poměru
v~reJnoI?ravmm, JSOU soudy povolány o něm rozhodovati jen, je-Ii to
v~slovne zá~o~em ustanoveno. V souzeném sporu prvá část žalobního
naroku dom~ha se d~ko?ce ,pUmo ,op~tného zV,eřejnění prodané části
cestl;', tedy pnmo opatrem vereJnopravil1ho. Druha část žalobního nároku
zalozenao Jest,na usnesení o zrušení veřejnosti cesty. Není zákona, který
by sou~um pnkazoval spory O takové nároky, najmě ani ne spory o náhradu, skody ze, zrušení veřejné cesty. Ustanovení §§ 28 čís. 3 a 37
ob;~m!"o Zf1zem ,se na. so~zený případ nevztahuje, poněvadž zrušení
vereJne cesty nem p0'mlnultm povmností plynoucích z policie místní. ,
čís.
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,,~ylo-~i m~želce právoplatně přiznáno právo požadovati od manžela

011010 Jeho domácnost placenlm výživného neztratila manželka
narok na placení výžívného vpenězich tím, že neuposlechla výzvy manžela, by ho následovala do jeho domácnosti.

V:yZ1VU

(Rozh. ze dne 5. dubna 1934, Rv I 1210/32.)

~a . základé rozsudku ze dne 3. dubna 1931 vedla manželka proti
manzeh ,exekucI k vydobytí výživného. žalobou, o níž tu jde, domáhal
se manz,el n~ manž~lc,: zrušení exe~uce mimo jiné proto, že žalovaná
nevyhovel~ Jeho vyzve, by ho nasledovala do společné domácnosti.
O b anI z s 1 S o u d y žalobu zamítly.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky nižších soudů a vrátil věc
soudu J)rv~ st?lice! by dále je?nal a z~5'vu rozhodl, a to z důvodů, jež
tu nepnchaze]1 v uvahu. V otazce,.o mz tu jde, uvedl v
dťlvodech:

Dovolání není v právu, pokud namítá, že žalovaná ztratila nárok na
placení VýŽIvného v penězích, poněvadž neuposlechla výzvy žalobcovy, by ho následovala do jeho domácnosti. Rozsudkem ze dne 3.
dubna 1931 bylo žalované přisouzeno právo, požadovati od žalobce
~y Jí poskytoval výživ!1 mim~ .don:ác~ost pl~cením }ý~ivného. Vyzváni
zalobcovo,. aby se k nemu vrahla, Je Jen projevem, ze zalobce je ochote~ ob,novIlI ~anželské společenství, které je bez právního účinku.
Pr?vo zalovane z rozsudku zaniklo by teprve, až by se žalovaná tohoto
prava vzdala a svolila k obnově manželského spolužití neb až by si žal0'bce vymohl soudní rozhodnutí, že manželka je povinna se vrátiti do
]eh0' domácnosti. Teprve tím by zanikl její nárok na placení výživného.
25'
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Zhodnotil-li soud prvé stolice svědeckou výpověď nemanželské
matky a výpověď žalovaného podle bezprostředního dojmu, nebyl odvolací soud oprávněn odchýliti se od skutkového zjištění prvého soudu
jen na základě bezprostředního svědeckého výslechu nemanželské
matky, spokojiv se co do výpovědi žalovaného jako strany jen se zpráv?u~ již podal podle § 486 c. ř. s. zpravodaj při odvolacím ústním jednam.
(Rozh. ze dne 5. dubna 1934, Rv I 2312}32.)
Žalobu nemanželského dítěte proti žalovanému o uznání otcovství a
o placení výžívného pro ce sní s o udp r v é s t o I i c e zamítl.
O d vol a c í s o u d uznal žalovaného nemanželským otcem žalobcovým.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvolacímu soudu, by o ní jednal a ji znovu rozhodl.
Důvody:

Vadnost odvolacího řízení podle § 503 čís. 2 c. ř. s. vidí žalovaný
v tom, že odvolací soud zhodnotil výpověď žalovaného slyšeného jako
strana a výpověď nemanželské matky slyšené jako svědkyně jinak než
prvý soud a učinil důsledkem toho o rozhodné skutečnosti, zda žalovaný souložil s nemanželskou matkou v kritické době, jiné zjištění než
prvý soud, opakovav jen důkaz bezprostředním výslechem nemanželské matky jako svědkyně, neopakovav však důkaz výslechem žalovaného jako strany slyšeného prvním soudem rovněž bezprostředně.
Výtka dovolatele jest opodstatněna. Podle § 488 c. ř. s. nemusí sice odvolací soud, chtěje se odchýliti od skutkových zjištění prvého soudu,
opakovati všechny důkazy prvým soudem provedené, může však zhodnotiti výpovědi bezprostředně u soudu prvé stolice učiněné odchylně od
hodnocení prvého soudu jen způsobem stejně bezpečným, tedy jen po
bezprostředním výslechu těchto osob. Odvolací soud tímto způsobem
nepostupoval, ježto zhodnotil výpověď žalovaného slyšeného prvým
soudem jako strana bezprostředně jinak, než prvý soud, neslyš ev ho .
bezprostředně a spokojiv se při jeho výpovědi jen se zprávou, kterou
podle § 486 c. ř. s. podal zpravodaj. Tím byla porušena zásada bezprostřednosti, která podle §§ 488, 498 c. ř. s. platí i v řízení odvolacím, a
dovolatel to právem vytýká s hlediska dovolacího důvodu § 503 čís. 2
c. ř. s. Neboť nejde tu o otázku, zda má odvolací soud opakovat\ dů
kaz výslechem stran, kterážto otázka spadá do oboru hodnócení důl\'Zů
a jejíž řešení nemůže býti napadeno žádným z dovolacích důvodů
v § 503 c. ř. s. výčetmo uvedených, nýbrž o otázku, jakým způsobem
se může odvolací soud odchýliti od hodnocení důkazů prvým soudem
provedených, tedy o předpísy a z"sady při zjišťování rozhodných skutečností, jichž porušení zakládá dovolací důvod podle § 503 čís. 2 c. ř.
s., bylo-li, jako v souzeném případě, s to, by zamezilo úplné vysvětlení
a důkladné posouzení rozepře.
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N~enil-li žalo~ce v ~ze~ p!.ed ~oud':nl prvé stolice předmět sporu,
protoze ~ohO s hledl~~a vec".e li'nslusnostl nebylo třeba, projednal prvý
soud pravem rozepn bez namltek strany žalované v řizení řádném a
bylo bez právního významu, že žalovaný teprve v odvolacím řízení tvrdil, že jde o věc nepatrnou.
Ocru:!l'!a nájemců v~zákon !-e dne 28. března 1928, čís. 44 sb. z. a n.).
Pouzltl § 31 (1) CIS• .2 zákona o ochraně nájemců není na závadu
že majitel domu v době pronájmu části svého bytu bydlel jinde zane~
cha1-li pťi o.dchodu do toboto jiného místa v nepronajaté části bytu nábytek, davaJe tak zřejmě na jevo, že si vyhražuje užívání této části bytu.

(Rozh. ze dne 5. dubna 1934, Rv I 99}34.)
.. žal~bkyně, majitelh d?mu '! ,K., pronajal~ žaloyaným na jaře 1928
cast sveho bl;'tu. Soudm vypo~~d z pronaptych mlstností pro c e sní
s o udp rve s t o II c e zrusll, o d vol a c í s o u d ponechal výpověď v platnosti.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

V dovolací odpovědičíní žalobkyně návrh, aby dovolání bylo jako
odm!tnuto, ježto žalovaní v dovolání doličují, že v tomto
. pnpade slo o »vec nepatrnou«, a že prý proto odvolací soud měl odvolání jako nepřípustné odmítnoutí. Než dovolací soud nemá v souzeném
případě podkladu pro to, že šlo o věc nepatrnou. Žalobkyně v řízení
před prvou stolicí předmět sporu neocenila, a nemohla k tomu býti nu,:~na, protože t?ho s hlediska věcné příslušnosti nebylo třeba (§§ 49
cls .. 5 a 56 druhy odstavec J. n. a § 226 c. ř. s.). Právem tedy prvý soud
projednal rozepři bez námitek strany žalované v řízení řádném a bylo
bez práv?ího významu, že žalovaní teprve v odvolacím řízení t~rdili, že
jde o »vec nepatrnou«. Odvolací soud, obdržev od procesního soudu
zprávu, že předmět sporu před prvým soudem nebyl oceněn na 300 Kč,
a rozhodnuv pak o odvolání věcně, dal zřejmě na jevo, že nepokládá věc
za nepat:nou. Ne~í t~ !edy př~dP?kladů pro řízení ve věcech nepatrných.
Ve ve Cl upl~tnu]1 ~alovall1 duvody § 503 čís. 2 a 4 cřs., leč neprávem. Nebylo treba dukazu výslechem stran o tom, že žalobkyně jako
vlastmce domu pro najala žalovaným jen část svého bytu, neboť již prvý
soud ~a základě výpovědi svědka AIlreda O-a zjistil, co bylo předmě
tem najmu, a odvolací soud od zjištění toho se neuchýlil. Otázka, zda
podle toho, co bylo po skutkové stránce o předmětu nájmu zjištěno šlo
o »část bytu vlastníka domu« ve smyslu § 31 (I) čís. 2 zákon~ na
ochranu nájemníků, jest věcí právního posouzení. Ale ani v tom směru
ll!;ní do~olá?í opodstatněno. Pokud dovolatelé spatřují důvod nesprávneho pravmho posouzení v tom, že odvolací soud nepovažoval věc za
nepatrnou, odkazují se k tomu, co svrchu bylo řečeno. Ani ve věci nelze
dovolání vrllOvěti, při čemž jest poznamenatí, že jest při přezkumu dovolaclho duvodu § 503 čís. 4 cřs. vycházeti ze skutkových zjištění nižn~příp~s!né

390

-

čís:

13424 -

ších soudů, že žalov~,?í ~eI:ajali z bytu žalobkyně (vlastnice domu) ko~or~ a komo!u na naradI,.ze tedy nenajali celý byt. Žalovaní sice tvrdí
ze _ .zalobkyne p!Onalala. JIm celý svuj byt, připouštějí však sami, ž~
v castr b~tll 1llo~Ila Sl nabytek, a tím sami své tvrzení vyvracejí. Podle
~ 31 .(1) CIS. 2.zakona ;ra_ och~anu nájemniku nevztahuje se ochrana náJemmku v O.bCICh s mene nez 2.000 obyvateli na části bytu vlastníka
domu, ktere byly pronajaty po 1. květnu 1924. Toto ustanovení bylo
pOjato ~o .prvé. do zákona ze dne 25. dubna 1924 čís. 85 sb. z. a n.
Z. mate;,alu k zakonu tomu Jest patrno, že bylo účelem tohoto zákonn~ho predplsu povzbudItI v~astníky domů v menších venkovských obclch,. by, neJ,sou('~e ,vazam zakonem o ochraně nájemníků, zejména pokud Jd:. o ;ypoved .z bytu, .pronajímali postradatelné části vlastního
bytu ~cI~elum a J!nym o~obam frozh. čís. 7692 sb. n. s.). Nesejde na
tom, :e .zalobkyne v dobe .rronaJmu bytu na jaře 1928 bydlela v K. Ve
spolecne domacnostr se svym manželem, když je zjištěno, že až do listopa?u 1927 bydlela sama bez manžela ve svém bytu v S., a když tam při
~vem o.dch?du do _K. :anechala ,:e dvou komorách svůj nábytek a penny, davaJlc_ ta.k zrepne _na Jevo, ze si vyhražuje užívání této části bytu,
coz pak osvedcIla Ílm, ze se podle zjištění prvního soudu zase dne 27
dr.:b~a 1~33 do S. vrátila. Zjištěno jest též nižšími soudy, že obec má
mene nez 2000 obyvatel, a právem tudíž usoudil odvolací soud že na
vypovídaný byt, který jest jen částí původního bytu vlastnice d~mu se
'
podle § 31 (1). čís. 2 ochrana nájemníků nevztahuje.
čis.
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Pro ~p~ávn.ění dlužnika k rekursu proti r.ozvrh.ovému usnesení jest
rozh.od~J1c/m Je~, zda by P.odle knih.ovníh.o stavu dlužník úspěšným
.opra,:,ny~ prostredkem pro sebe něc.o vyzískal z rozděl.ovací P.odstaty
nikoliv, ze by se tent.o pr.ospěch týkal jinakéh.o jmění dlužníka.
'
(Rozh .. ze dne 5. dubna 1934, R II 113/34.)
Proti usnesení, jímž bylo rozvrženo nejvyšší podání za exekučně
pro~anou nell}0vltost, podal rekurs dlužník. Rek u r sní s o u ci napa-

dene usnesem potvrdil.
Ne j vy Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs dlužníkův.
.Důvody:

__ Dovo!ací rekurs čelí k tomu, by změnou napadeného usnesení částka
pnkazana na pohledávky Dr. Ericha R-a Julia Z-a a Josefa S-a byla
po uvolnění přikázána n~ další knihovní p~hledávku Karla R-a a nil&:i'liv
Jako. h.yperocha dovolaclmu rekurentu a dlužniku. Nestane-li se tak:\eu.trpI_ lIm ?ovol~cí reku~ent újmy a nemuže újmu tu odůvodňovati ani
!"D, ze kmhovm pohledavka Karla R-a jest i osobním dluhem dlužníka
Jenz ?y byl p~o. ta~ový. onou změnou napadeného usnesení zmenšen:
n~bot rozhodu]lClm lest Jen, zda by dlužník ~spěšným opravným prostre.dkem .pro sebe r:eco vyzlskal Jen podle kmhovního stavu z rozdělo
VaCI podstaty, mkohv kdyby prospěch ten se týkal jinakého jmění dluž-
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níkova. Byť by tedy i šlo o rekurs vytýkající porušení nutících pravidel
§§ 210, 216 a násl. ex. ř., jenž jinak jest přípustný, není ze shora uvedených důvódÍl přípustným a bylo proto rozhodnuto jak se stalo.
čís.

13425.

úprava pachtovného při zemědělských pachtech (vládní nařízení ze
dne 29. července 1933, čís. 164 sb. z. a 0.).
Při P.očítání výměry zemědělské půdy s hlediska § 7 vl. nař. (do
250 ha) nemůže přijíti v úvahu jen výměra každéh.o jedn.otlivéh.o h.ospodářskéh.o celku zvlášť, ani jen výměra pachtovanéh.o celku, nýbrž součet veškeré zemědělské půdy, na které pachtýř hospodaří bez rozdi1u,
zdali ji má spacht.ovan.ou, či je-Ii to půda jeh.o vlastní.
(Rozh. ze dne 5. dubna 1934, R Jl 120/34.)
Jan K. hospodařil na vlastních pozemcích ve výměře 189 ha a na pozemcích, spachtovaných od W-a ve výměře 159 ha. S o udp r v é
s t o I i c e přiznal Janu K-ovi nárok na úpravu pachtovného ze dvora
L podle § 7 vl. nař. ze dne 29. července 19G3, čís. 164 sb. z. a n. R ek u r sní s Q u d nevyhověl odpůrcovu rekursu. O ů vod y: Vývodům
rekursu, pokud se opírá O výklad ustanovení § 7 cit. vlád. nařízení, nelze při svědčiti. Nemůže sice pochyby býti o tom, že úmyslem bylo chránit pachtýře hospodářsky slabší. Než soud může při výkladu tento
. úmysl uskutečňovati v jednotlivých, v nařízení tom upravených přípa
dech jen potud, pokud byl úmysl ten pro ten který případ v nařízení
také skutečně vysloven. Úmysl ten nebyl v nařízení vysloven ve všeobecných ustanoveních §§ 8--14, nýbrž jen pro jednotlivé případy uvedené v §§ 1-6 a 7, a to pro každý z případů těch způsobem jiným.
V případě § 7 vlád. nař. se tak nestalo jinak, než že výměra zemědělské
půdy, které úprava při hospodářských celcích v pachtu jsoucích týkati
se muže, nesmí přesahovati 250 ha. Není tu žádného ustanovení ani
v nařízení samém, ani žádných zmínek v duvodové zprávě, ba ani ve
výkladech dosud k nařízení tomu vydaných, že by, pokud jde o pachty
hospodářských celků, bylO zamýšleno ještě další obmezení takové, jakž
byla uvedena pro případy §§ I a 6. Vždyť právě ustanovení § I a § 6
nasvědčují tomu, že puvodci nařízení dovedli ·rozeznávati mezi půdou
vlastní a spachtovanou, dovedli obmeziti případy nařízení podrobené
požadavky vlastního hospodaření, hlavního zdroje důchodu ze zeměděl
ství, určitého poměru výměry vlastní půdy k půdě spachtované, jest
tedy míti za to, že v případech § 7 zcela vědomě jako jediné obmezení
byla uvedena výměra zemědělské půdy 250 ha, při čemž podle doslovu
§ 7 nemůže býti pochyby o tom, že jde o zemědělskou půdu patřící
k spachtovanému hospodářskému celku. Soud nemuže svým výkladem
klásti libovolná dalši omezení, stejně jako na příklad v případech § I
téhož nařízení nemůže klásti požadavek, by šlo o pachtýře hospodářsky
slabé, ač mohou býti případy, že hospodářsky jinak dosti silní jednotlivci mohou si sami se svou rodinou obdělávati spachtované pozemky
malého rozsahu.
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N e j v y Š š í s O u d změnil usnesení nižších soudů v ten rozum že
'
navrhovateli nepřísluší nárok na úpravu pachtovného.
Důvody:

" Ne71konnosti jest, když nižší soudy přiznaly navrhovateli nárok na
up,f,avu pachto,:né~o, ~č hos~odaří nejen na spachtovaném celku ve výmere 159 ha, nybrz mImo to I na vlastních pozemcích ve výměře 189 ha
cd~em tedy na 348 ha zemědělských pozemků. § 7 vládního nařízeni
čml účastnými výhod tohoto nařízení pachtýře hospodářských celků jen
nepřesahuje-li výměra zemědělské půdy 250 ha. Jak vysvítá z motivů;
by~tento ,dosl?v voJe,~ proto,. by ~.ýho~ nebYlY účastny osoby, jež bývaJl kapltalove slln~jsl a ktere ma]! najatu pudu zpravidla na řadu let.
Proto jest vykládatJ předpis § 7 vládního nařízení tak že při počítání
v~měry ~e~ědělské pů~y (do 250 ha) nemůže přijíti ~ úvahu jen výmera kazdeho jednothveho hospodářského celku zvlášť ani jen výměra
pacht~~ného cel~u, nýbrž součet veškeré zemědělské půdy, na které
pachtyr ho~podafl, bez rozdílu, zda ji má spachtovánu, či je-li to půda
jeho vlastm.
čís.

13426.

. ~~ výsl~ch~ dlužníka podle § 358 ex. ř. nelze se zabývati okolnostmI, Jez povmny uvedl se zřetelem k tomu, že šlo o cizozemský exekuční
titul, ani jinými otázkami právnÚ11i a skutkovými nesouvisejícÚ11i s po_
vahou vymáhaného nároku jako nepeněžitého nároku.
Má-li býti povolena v tuzemsku exekuce na ~ákladě nálezu cimzemského rozhodčího soudu, stačí, vyplývá-li z exekučního titulu, že se
smlouva stran o rozhodci stala písemně. Námitku, že přece k písemtté
smlouvě o 'rozhodčím nedošlo, jest uplatniti odporem.
(Rozh. ze dne 6. dubna 1934, R I 296/34.)

s o udp r v é s t o I i c e povolil exekuci na základě rozhodčího
výroku Brémské bursy na bavlnu. Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Sl

~xekučním návrhu ustanovíl soud první stolice rok k výslechu
povmne strany ve smyslu § 368 ex. ř., protože šlo o vymáhání jiného
než peněžitého nároku. Při tomto výslechu měl se soud omeziti jen na
otázky, které jsou s hlediska § 353 a násl. ex. ř. rozhodné, k nimž \\šak
nenáleží skutečnosti, jež při něm povinná strana uvedla se zřete~m
k tomu, že jde o cizozemský exekuční titul a jiné otázky skutkové
i právní, jež s povahou vymáhaného nároku nesouvisÍ. Jinak měl vyříditi
exekuční návrh podle jeho obsahu a na základě jeho příloh, tak, jakoby
bylo šlo o pohledávku peněžitou. Protože nejde o vyřízení odporu, měl
se i rekurs ní soud omeziti na ty otázky, jež byly rozhodné pro povolení

žádané exekuce, s hlediska exekučního návrhu a jeho příloh, a neměl se
obírati skutkovými a právními otázkami, jež by bylo lze uplatniti jen
odporem. Totéž platí pro vyřízeni nejvyššiho soudu. Jest "tudíž zkoumati s hlediska námitek dovolacího rekursu jen, zda bylo lze exekuci
povoliti na základě exekučního návrhu a jeho příloh, a jen na tomto
podklad~ jest zkoumati, zda bylo vyhověno podmínkám stanoveným pro
exekuce na základě cizozemských exekučních titulů, jmenovitě pro konkrétní případ na základě rozhodčího nálezu brémské bursy na bavlnu.
V zásadních otázkách lze tu poukázati k rozhodnutí čís. 7340 sb. n. s.,
k němuž poukázaly již také oba nižší soudy. Jest zkoumati jen, zda bylo
přílohami dosvědčeno, že věc mohla býti podle platných předpisů tuzemských zahájena u rozhodčího soudu, Na tuto otázku správně odpověděl rekursní soud kladně. Je sice pravda, že k exekučnímu návrhu
nebylO připojeno vyhotovení podepsané povinnou stranou, nýbrž jen
opis objednávky ze dne 28. května 1933, vyhotovení podepsané vymáhající stranou. To by o sobě k důkazu nestačilo. Než předložen byl
i prvopis dodatku k této objednávce ze dne 5. února 1933, podepsaný
stranou povinnou, odpověď na žalobu, a hlavně pak i exekuční titul
sám, jehož zjištěním lze pokládati za dosvědčené, že dolOžka o prorogaci brémské bursy byla i v listině podepsané stranou povinnou, že se
tedy smlouva o rozhodčí mezi stranami stala písemně. Proto bylo exekuci povoliti, aniž bylo přihlížeti ke sporným skutkovým okolnostem,
které mohla' a měla povinná strana uplatniti odporem proti povolení
exekuce a s nimiž není dosud prekludována, pokud jde o námitky podle
§ 81 čís. 2 až 4 ex. ř., k nimž náleží i námitka, že jde o obchod diferenčnÍ. Ani tato otázka, ani otázka aktivní nebo pasivní legitímace, ani
otázka, zda originál objednávky skutečně onu doložku obsahoval, jaké
bylo jinak zněni doložky, byla-li povinné straně odňata možnost zúčast
niti se řízení před rozhodčím soudem, nemohly býti uvedeny na přetřes
v rekursu a neměly býti řešeny rekursním soudem. Rozhodnutí čís.
11.350 sb. n. s., k němuž dovolatelka poukazuje, i rozhodnutí čís. 7340
téže sbírky vydána byla v řízení o odporu, nikoli, jak je tomu v souzeném případě, při vyřízení dovolacího rekursu,
'
čís.

13427.

Zaplacení pohledávek odkázaných na nejvyšší podání nenastává již
složením nejvyššího podání, ianiž tím, že vydražitel byl od složení nejvyššiho podáni z důvodu vlastních pohledávek zproštěn.
Záplacení nastává teprve provedením pravoplatného rozvrhového
usnesení, až se přikázané částky oprávněným na kvitanci vyplatí. Kde
k hotovému zaplacení pro konsoUdacinedojde, jest rozhodujícím okamžikem pro záník pohledávek teprve, že rozvrhové usneseni nabylo
právní moci.
(Rozh. ze dne 6. dubna 1934, Rv I 1819/32.)
. Žalované příslušela peněžitá pohledávka proti žalující společnosti
o. a proti jejimu jednateli Ludvíku H-ovi jako solidárním dlužníkům.
K vydobytí pohledávky vedla žalovaná exekuci i proti žalobkyni i proti
SL
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Ludvíku H-ovi. V exekuci proti Ludvíku H-ovi vydražila žalovaná nemovitosti. Žalobkyně tvrdíc, že pohledávka žalované jest kryta až do výše
nejvyššího podání, domáhala se výroku, že nárok žalované dražbou
nemovitostí H-ových a vydražením jich žalovanou za nejvyšší podání
jest zrušen. Pro ce sní s o udp r v é s t o I i c e zamítl pro tentokráte
žalobu. D ú vod y: Podle exekučních spisů je zjištěno, že pří dražbě
dne 26. března 1931 byly prodány dlužníku Ludvíku H-ovi pozemky za
238.000 Kč a nemovitosti byly přiklepnuty za tuto cenu žalované á pří
klep nabyl právní moci. Podle týchž spísů je dále zjištěno, že rozvrhový
rok byl konán dne 18. června 1931 a že v době podání žaloby rozvrhové
usnesení nebylo vyhotoveno, že tedy nenabylo právní moci. Žalobkyně
tvrdí, že dluh 50.000 Kč s přís\., který je vymáhán exekuční dražbou,
jest zaplacen nejvyšším podáním žalované 238.000' Kč a navrhla, že
proto nárok žalované byl dražbou č. j. E 1878/30' zrušen, nevyčkavši
právní moc rozvrhového usnesení v exekuční věci E 1878/3,0 tohoto
soudu. Není-Ii dosud vydáno rozvrhové usnesení, neví žalobkyně, co
bude žalované přikázáno, příklepem sice vydražíte I nabývá a i pozděj
ším kníhovním vkladem v rozsahu ustanovení dražební vyhlášky vlastnictví k pozemkům dlužníka, avšak teprve pravoplatným rozvrhovým
usnesením múže býti pevně zjištěno, zda pohledávka vymáhajícího vě
řitele byla nejvyšším podáním zaplacena a není-Ii tu pravoplatné rozvrhové usnesení, nemuže žalobkyně žalovati na zrušení nároku z exekučního titulu, a učinila-Ii tak žalobkyně, žaluje předčasně a musela'
býti proto žaloba zamítnuta pro tentokráte. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdi\.
Ne j vy Š š í s o tl d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Je nerozhodné, že se žalovaná, splnivši dražební podmínky stala
í knihovní vlastnicí vydražené nemovitosti. Z toho nelze dovozovatí, že
vymáhaná pohledávka vázne jíž indebíte a že se žalované dostalo zaplacení z nemovítostí, jak míní dovolatelka (v odvolání), Knihovní provedení podle § 237 ex. ř. nemá s otázkou upotřebení nejvyššího podání
souvíslosti· z tohoto místa zákona lze však dovoditi, že rozhodným
pro zánik 'břemen je teprve pravoplatné usnesení rozvrhové, k němu~
v souzeném případě do vydání rozsudku prvé stolice nedošlo. Za placem
nenastává však ani složením nejvyššího podání, důsledně tedy ani tím,
že vydražitel byl od složení nejvyššího podání zproštěn z důvodů v tom
kterém případě uplatněných a soudem uznaných, protože podle § 229
ex, ř. teprve v rozvrhovém usnesení má býti stanoveno, na které pohledávky co do kapitálu a vedlejšího příslušenství se částky nejvyššího
podání přikazují a pokud jsou nároky oprávněných na kapitále a vedlejším příslušenství uSI;0kojeny. Zaplacení sam~ nastává teprve P, r \~ eden i m pravoplatneho rozvrhového usnesen! podle § 236 ex. r., z se
přikázané částky oprávněným proti kvitanci vyplatí. Kde k takovému
hotovému zaplacení následkem konsolidace nedojde, jest za rozhodující
okamžik pro zánik pohledávek uznati teprve, že rozvrhové usnesení, ve
kterém byl ustanoven způsob a rozsah uspokojeni nároků věřitelů, odkázaných' na nejvyšší podání, nabylo právní moci. Z toho je také viděti,
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že náleží teprve exekučnímu soudu, by rozhodlo, tom, ,které nároky:
v máhajícího věřitele jsou ~sI;0kojeny' ~ do pke mlry ~ ze ,roz?odnuh
ttmuto nemůŽe býti př~dblha,no v ]lnem, sporu na, zaklade predplsu
§ 1416 obč. zák., platneho pn dobrovolnem placem. Pro rozvrh ne]ššího podání platí speciální předpisy exekuční~o řádu. Neza~lkla
~{dy pohledávka žalované ani dražbou ani rozvrhovym rokem a pravem
byla žaloba zamítnuta.
čís.
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Služební poměry obecních zřízenců (zákon ze dne 17. prosince 1919,
z. a n. na ifok 1920).
" ,
Služba obecního zaměstnance byl~ jeho stá1y:m a, ~y,hrad~y"! p'!voláním, konal~1i pro obec služby nejen Jako obecUl, strazník, ~ybrz I jll;ko
obecní sluha iponocný a lesní hajný. Lhostejno, ze ve volnych chvlltch
přechodně p~acoval na svých po1ich.
"
Obecnim zřízencům nemůže býti na úk,!r, že obec~edoru:lla ?,~~le
ustanoveným zřízencům listinu o jmenovám, n~vydala ,Jun sluzebm r~d,
a že zřízenec nesložil slib, aniž, že nebyl sepsan protokol o vykonanem
slibu.
(Rozh. ze dne 6. dubna 1934, Rv I 1798/33.)
čís. 16 sb.

,

žalobce byl obecním strážníkem, sluho?, ponoc~ým a hajným u žalované obce po více než deset let. Us?ese~l~ ,?bec111ho zast~pltelstva ze
dne 29. ledna 1932 dostal žalobce vypoved. Zalobou, o 111Z tu Jde, domáhal se žalobce na obci, by výpověď ze dne 29. ledna 1932 by:la prohlášena za neplatnou a neúčinnou a by žalovaná,obe: byla uznana po:
vinnou vyplatiti žalobci služné. žalobní ,nárok oplr~l. zalobc,: ': podstate
o to, že byl definitivním zřízencem a ze m?hl bylI prop~sten Jen po
kárném řízení, což však se nestalo. žalobe bylo ~yhoveno s o u d Y
vše c h tří s t o I i c, Ne j v y Š š í m s o ude m z techto
důvodů:

Jádrem sporu jest otázka, zda jest žalobce míti za trvale ~stanove
ného obecního zřízence ve smyslu § 3 zákona ze dne 17. prosince 1919
čís. 16 sb, z. a n. z roku 1920, doplněného § 1 zákona ze dne 21. prosince 1921 čís. 478 sb. z. a n. Nižší soudy zodpověděly tuto ota~ku
kladně. Dovolatelka proti tomu brojí namítajíc, 1. ~e pebyla s~lnena
podmínka § 3 zákona čís .. 16/192,0 sb. z. a n., doplneneho ~ 1 ~akon~
čís. 478/1921 sb. z. a n., ježt? prý nebyl ~a,lobce u,obce ~amestnan,p!ne
a trvale tak, že by jeho sluzba byla stalym a vyhradnym pov?lamm,
které by musel konati po celou ': Jeh? o,~oru pl~t?ou pr~cov~l dobu,
a že služební požitky z ní netvořily J'reva~nou vets~nu ves~erych. Jeho
příjmů a 2. že žalobci nebyla dor,ucena, hst:na . O Jm,enov~m, am mu
nebyl vydán služební řád, že neslozll s!uzeb11l sll? ~,ze o J~ho Jmenování a slibu nebyl sepsán protokol, takze tu chybl t.ez podml11~y stanovené v §§ 8 a 9 zákona čís. 16/1920, sb. z. a ';. A,m v tom am '! onom
směru námitky dovolatelky neobsto]l. K 1. Ze zalobcova sluzba pro
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oI;>ec b)da je!lO st~lým a výhra~~ým povoláním ve smyslu uvedených
zakonnych predplsu, dovodIly nIZSI soudy z toho, že žalobce konal pro
obec služby nejen jako obecní strážník, nýbrž i jako obecní sluha
ponocný a lesní hajný, že těmito službami byl velmi zaměstnán ~
ze toto Jeho zaměstnání vyžadovalo jeho sil úplně. Dovolatelka
poubzuje sice k tomu, že žalobce kromě služeb pro obec konal
I . R:ace na polí::h při hospodářs~ví, avšak při tom nedbá zjištěni
~Izslch soudu, ze prace na pohch vykonávaly hlavně žalobcova
zena a tchýně a že žalobce při nich pomáhal jen ve volných
chvílích. Takové přechodné vedlejší zaměstnání ve volných chvílíCh
nelze však považovati za žalobcovo povolání, jež by vylučovalo jeho
plné a trvalé zaměstnání u obce, neboť nebylo vůbec zjištěno že žalobcovy práce na polích vyžadovaly drahného času a že jimi trpěla jeho
služba pro obec (srovnej rozhodnutí čís. 1781, 1954, 2350 a 2'513 sb.
n. s.). Již prvý soud uvedl, že nebylo prokázáno, že žalobce měl ještě
jiné výdělečné příjmy, které by převyšovaly jeho služební požitky od
obce. Dovolatelka naproti tomu dovozuje, že prý žalobci hlavní příjem
poskytovalo Jeho polní hospodářství, avšak při tom opět přezírá, že
podle, ztIštění nižš~cll soudů ?a, pol~ch ,pracovalJ::. a, takto vydělávaly
hlavne zalobcova ze na a tchyne a ze zalobce pn techto pracích jen
přechodně vypomáhal, takže jest opodstatněn i závěr nižšich soudů, že "
žalobcovy příjmy z jeho činnosti při polním hospodářství netvořily pře
vážnou většinu veškerých jeho příjmů. K 2. V § 8 zákona čís. 16/1920
sb. z. a n. bylo o b c í m uloženo za povinnost, aby svým trvale usta~?veným zřízencům doručily listinu O jmenování a vydaly jim služební
rad. Nezachová-II se obec podle této své zákonné povinnosti, nemůže
z toho vzejiti újma jejímu zřízenci. Žalovaná obec nemůže proto
z v I a s t n í hon e dbá n í z á k o n n Ý c h pře d p i s ů nic vyvozova ti ve svůj prospěch. Totéž platí i o výkonu zřízencova slibu a o sepsání protokolu o vykonaném slibu podle § 9 téhož zákona.
čís.
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Stavební řád pro Čechy (zákon ze dne 8. ledna 1889, čís. 5 z. zák.).
Rozhodující první stolicí ve stavebních věcech obcí v Čechách je
obecní rada, která si v určitých případech musí vyžádati usnesení obecního zastupUelstva, nikoli stavební komise. Vyjádření stavební komise
o sobě nelze pokládati proti stranám za úkon právně účinný, pokud"
na jeho základě nevydala rozhodnutí obecní rada. Proti stranám jest
stavebním úřadem jen obecní rada a jen její rozhodnuti je způsobilé
nabýti moci práva.
(Rozh. ze dne 6. dubna 1934, Rv I 308/34.)
Na základě konečného usnesení ve sporu pro rušenou drŽb~bYla
povolena manželům F-ovým proti manželům O-ovým exekuce,
byl
uveden v předešlý stav příkop mezi jejich domy v H. v čechácH Žalobou, o niž tu jde, domáhali se manželé O-ovi na manžeÍÍch F-ových
nepřípustnosti exekuce, opírajíce se o napotomní usnesení stavební komise v H. Ve sporu šlo jen o to, zda usnesení obecní stavební komise
jest přiznati účinky § 35 ex. ř. Žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše ch
tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těch to

důvodů:

žalobci opírají žalobní žádost o tvrzené »u sne sen 'í« stavební
komise ze dne 10. ledna 1933, přezírajíce rozdil mezi úředním opatřením
obecního úřadu a posudkem odborové obecní komise. Podle § 28 čís. 9
obecního zřízení pro čechy zahrnuje samostatná působnost obcí v sobě
mimo jiné i konati policii ve příčině staveb, držeti ruku nad řádem stavebním a udělovati policejní povolení ke stavbám. Podle § 41 cit. zákona rozhoduje v těchto věcech obecní zastupitelstvo, kteréž může zří
diti zvláštní komise, avšak jen k tomu účelu, by podávaly dobrozdání
a činily návrhy v záležitostech obecních. Podle § 130 stavebního řádu
pro čechy (zák. ze dne 8. ledna 1889 čís. 5 z. zák.) vykonává předpisy
tohoto stavebního řádu v obcích z á s a dně o b e c n í rad a jako
stavební úřad prvé stolice, a obecní rada je povinna, by si v případech
v zákoně blíže naznačených prve vyžádala usnesení obecního zastupitelstva. Výjimky z dotčené zásady se nehodi na tento případ a není
proto třeba se jimi obírati. § 35 cit. zák. předepisuje, že, prve než stavební úřad dá povolení ke stavbě, má k účelu vyšetření místních okolností předsevzíti místní šetření stavebni a podle § 38 buď na základě
jednání této komise vydáno vyřízení žádosti za povolení ke stavbě. Vyřízení toto vydává stavební úři1d první stolice, t. j. podle § 130 obecní
rada a" nikoli komise, která podle § 36 činí jen návrh. Teprve vyřízení
" vydané obecní radou jest rozhodnutím úředním upravujícím právní posici vlastníka a sousedů, které je způsobilým objektem opravného prostředku (Boh. č. 7095/1912:8). Podle toho, co dosud uvedeno, je rozhodující první stolicí ve stavebních věcech obecní rada, která v určitých
případech si musi vyžádati usneseni obecního zastupitelstva, nikoli
stavební komise, a nelze tedy její vyjádření o sobě pokládati proti
stranám za úkon právně účinný, p o k u d na jeho základě nevydala
rozhodnutí obecní rada. Proti stranám jest stavebním úřadem jen obecní
rada a jen její rozhodnutí je způsobilé nabýti moci práva. Přednesly-li
tedy v nynějším sporu strany, že »usnesení« stavebrií komise ze dne
lO. ledna 1933 nabylo mocí práva, vycházely zřejmě z nesprávného posouzení významu pouhého dobrozdání stavební komise (§ 41 čes. obec.
zřízení), kterýmžto posouzením soud nemůže býti vázán. V souzené věci
žalobci netvrdili ani neprokázali, že byl obcí, pokud se týče obecní
radou vydán nějaký výměr, sporné věci se týkající, a pouhému posudku
odborové komise obecní nelze přičítati význam ani úředního opatření.
Nebyla tedy prokázána skutečnost stavící nebo rušící výkon exekuce,
jakž vyžaduje § 35 ex. ř., a žalobní žádost je, tudíž již z toho důvodu
neopodstatněna.

čís.

13430.

Ochrana nájemců (zákon ze dne 30. března 1933, čís. 54 sb. z. a n.).
Obytuými místnostmi ve smyslu § 2 (2) čís. 2 zákona jsou mistuosti,
jež jsou určené a způsobilé k obývání tak, že mohou býti obývány
v každé době roční, tedy i v zimě.

-
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»Kabinek S plošnou výměrou 9.80 m', jenž nemá kamna a sousedí
s kuchyni, z niž je dveřmi přístupný, není obytuou místuostí ve smyslU
onoho zákonného ustanovení.
(Rozh. ze dne 6. dubna 1934, Rv I 538/34.)
Žalobci dali žalované mimosoudní výpověď z bytu, sestávajícího
ze dvou pokojů, kychyně a koupelny v prvém poschodí a ze dvou pokojů ve čtvrtém poschodí. žalovaná namítla v podstatě, že se na vypovězený byt vztahuje ochrana nájemníků. Pro ce sní s o udp r v é
s t o I i c e ponechal výpověď v platnosti, o d vol a c í s o u d výpověď
zrušil.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Podle § 2 (2) čís. 2 zákona ze dne 30. března 1933 čís. 54 sb. z. a n.
spravují se, počínajíc dnem I. října 1933, ustanoveními práva občan
ského poměry z nájemních smluv o bytech skládajících se mimo kuchyně a pokoje pro služebné ze 4 ob y t n Ý c h místností. Za obytné
mistnosti jest považovati místnosti, jež jsou u r č e n é a z p ů s o b i I é
k obývání (rozh. čís. 8195 a 9486 sb. n. s.), a to tak, že mohou býti
obývány v' každé roční době, tedy i v zimě. Otázka, zda místnost jest
považovati za místnost ob y t n o u ve smyslu zákona o ochraně nájemníků, není otázkou skutkovou, nýbrž otázkou úsudku podle zku.šenosti
denního života, tedy otázkou právní, kterou řeší soud na základe skutkového zjištění o jakosti a poměrech místností (rozh. čís. 9486 sb. n. s.).
Ze skutečností, které v souzeném případě první soud zjistil, dospěl
k závěru, že místnosti čís. 6 v prvním poschodí a čís. 3 a 4 v podkroví
jsou »obytnými místnostmi« a že posléz uvedené hlístností nejsou
»mansardy«, nýbrž krásné veliké pokoje. Odvolací soud zjistil na základě souhlasného skutkového přednesu stran, že místnosti čís. 6
v prvém poschodí a čís. 3 v podkroví nemají kamna, že v místnosti
čís. 4 v podkroví jest umístněn kuchyňský sporák, že obě místnosti
v podkroví jsou obývány studenty v podnájmu, a že pro tyto místnosti
nebylo dáno stavebním úřadem povolení k obývání, a dospěl k závěru,
že uvedené tři místnosti nelze považovati za »obytné místnosti«. Pro·
řešení otázky, zda žalovaná má v nájmu byt skládající se ze čt y ř
obytných místností, stačí se obírati místností čís. 6 v prvém poschodí,
neboť, není-li tato místností o byt n o u, nehodí se na tento byt zmíněný zákonný předpis. Podle zjištění obou nižších soudů nemá místnost
ta kamna, a sousedí s kuchyní, z niž je dveřmi přístupná. Tato místnost
jest také v plánu označena jako »kabinet« a jest 2 m širová. a 4.90 m
dlouhá, má tedy plošné výměry 9.80 m'. Tyto skutečnosÍI st~Í. ke
správnému úsudku, že nejde o »obytnou místnost« podle Z· ona
o ochraně nájemníků. Nepřihlíží-li zákon ke kuchyni a p o k ojí r o
s I uže b n é . nelze přihlížeti ani ke »kabinetu« zmíněné velikosti a jakosti jako »k obytné místnosii«. Účelem zákona bylo vyňati z ochrany
byty velké, z nichž lze souditi na příznivé hospodářské poměry nájemníkovy, takže z tohoto hlediska nelze považovati byt, O nějž jde ,za byt,

který by odpovídal intencím zákonného předpisu § 2 (2) čís. 2 zák. ze
dne 30. března 1933 čís. 54 sb. z. a n. Již z toho vyplývá, že byt žalované nepozůstává ze čtyř obytnýc!, místnost~, takže ,ne!řeba se zab~vat!
otázkou, zda místnostI v podkrovl mohou bytI pokladany za obytne JIZ
proto, že stavebním úřa~em nebylo podle § ,124.. zákon~ z.e ,dne 8. ledna
1889 čís. 5 z. zá)c pro Cechy dano povolem k JIch obyvam.
čís.

13431.

žalobnímu žádání O vydání vkladní ;knížky z důvodu vlastnického
práva nebrání zahájená rozepře, namítl-Ii nynější žalobce v jiném sporu
proti žalobě nynějšího žalovaného započtením nárok na náhradu škody
náhradou její hodnoty. žaloba o vydání vkladní knížky jest však před
časná, dokud o námitce započtení nebylo zamítavě rozhodnuto.
(Rozh. ze dne 6. dubna 1934, Rv I 628}34.)
Sporem C 395/32 domáhala se Marie V-ová na žalovaném Aloisu
Z-ovi vydání vkladní knížky spořitelny nebo zaplacení 2.700 Kč. Proce. sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d
vyhověl odvolání žalovaného potud, že žalobu pro tentokráte zamítl.
Ne j vy Š š í s o II d nevyhověl dovolání žalobkyně, pokud napadlo
rozsudek odvolacího soudu, pokud jím byla pro tentokráte zamítnuta
. žaloba o vydání vkladní knížky spořitelny; rozsudky nižších soudů,
pokud rozhodly o žalobním nároku na zaplacení 2.700 Kč, zrušil a toto
žalobní žádání odmítl.
Důvody:

Podle zjištění odvolacího soudu namítala nynější žalob.kyně proti
žalobě nynějšího žalovaného o 9.500 Kč (Ck la 512/31) v zalobm odpovědí, podané 19. září 1931 započtením nárok z vkladní knížky odpůrcem jí zadržované a znějící na 2.7'00 Kč. Není sporu o tom, že tento
nárok započtením namítaný je totožný s nárokem na zaplacení 2.700 Kč,
v nynější žalobě alternativně uplatňovaným, pročež brání tom,~to ,nyní
alternativně uplatňovanému nároku na zaplacení 2.70'0 Kč zahaJena rozepře Ck la 512/31 (plen. rozhod. sb. n. s. čís. 79'05). Toto žalobní žádání není však předčasné, nýbrž nepřípustné, nemělo tedy býti pro tentokráte zamítnuto, nýbrž a to i z úřadu odmítnuto. V tomto bo~ě bylo
rozsudky obou nížších soudů zrušiti a zmíněnou část žaloby odml tnoutI.
Žalobnímu žádání o vydání vkladní knížky arciť nebrání zahájená rozepře, poněvadž jde o jiný předmět (vydání knížky, nikoliv. zaplac;';1Í peněžité částky). Žaloba se opírá o porušení vlastmctví, z nehoz muze pro
oprávněného vzniknouti í věcný nárok na vydání zadržené věci i obligační

nárok na náhradu škody náhradou její hodnoty. Tyto nároky může
oprávněný uplatňovati jen alternativně, jak to žalobkyně v. žalobě
skutečně číní, níkoliv však oba nároky dohromady, neboť, bud~-h uspokojen jeden z nich, zaniká tím i druhý. Když tedy nynější žalobkyně namítala v dřívějším sporu Ck la 512/31 započtením nárok na náhradu
hodnoty vkladní knížky, rovnající se výši vkladu 2'.700 Kč, nemůže žá-

však

-
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nynějším sporu vydáni vkladní knížky samotné, pokud o její kompensační námitce není zamítavě rozhodnuto, nehledě ani k tomu, že jejímu žádání brání prozatímní opatření ze dne 27. října 1932 č. j. Ck la
512/31, pokud bude v platností. Odvolací soud tudíž tuto část žalob-

dati v

ního nároku právem zamítl pro tentokráte.
čís.

13432.

Nejde o Něc prázdnínovou (§ 224 čís. 7, nový doslov, c. ř. s.), domáhá-Ii se spolekna svém zvoleném funkcionáři náhrady škody, kterou
jako takový spolku způsobil.
spolkový funkcionář není bez dalšího ke spolku v poměru služebnim, třebaže dostává za svou činnost odměnu.
(Rozh. ze dne 6. dubna 1934, R II 11/34.)
Žalující spolek domáhal se na žalovaném zaplacení 61.184 Kč. Tvrdil v žalobě, že byl žalovaný před šesti léty zvolen jeho pokladníkem,
že od té doby zastával tuto funkci, že dne 11. srpna 1932 byla. zkou- .
mána pokladna jím spravovaná, že byl zjištěn schodek 61.184 Kč a že'
žalovaný jako pokladník odpovídá za tento schodek. Pro ce sní
s o udp r v é s t o líc e uznal podle žaloby. Rozsudek prvého soudu
byl doručen žalovanému dne 1. července 1933. Odvolání žalovaného podané dne 14. září 1933 odmítl o d vol a c í s o u d jako opozděné,
maje za to, že šlo o spor ze služební smlouvy, tudíž o věc prázdninovou.
Ne j vy Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc odvolacímu soudu, by nehledě k odmítacím důvodům o odvoláni žalovaného
dále podle zákona jednal a rozhodl.
Důvody:

Odvolací soud odmítl odvolání žalovaného jako opozděné, vycházeje z názoru, že jde o spor ze služební (námezdní) smlouvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, tudíž o věc prázdninovou podle § 224
čÍs. 7 c. ř. s. v doslovu zákona ze dne 19'. ledna 1928 čís. 23- sb. z. a n.
Tento názor odvolacího soudu nelze uznati za správný, neboť nemá
opory ve spisech. Není sporu o tom, že žalovaný byl zvolen za pokladníka žalující místní skupiny Uníe. Podle dodatečně vyžádaných stanov
.a potvrzení policejního komisařství v K. ze dne 23. února 1934 jest žalující strana spolkem ve smyslu zákona o právu spolkovém. žalovaný
byl tudíž zvoleným funkcionářem žalujícího spolku a jest žalován o náhradu škody, kterou v této funkcí spolku způsobil. Podle § 1151 obč.
zák. vznikne služební smlouva, je-Ii někdo smluvně zavázán konati jinému po určitou dobu služby, a jde při služební smlouvě o trv~po
měr závazkový mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. O zvo' ném
spolkovém funkcionáři, jenž vykonává svěřenou mu funkci spolko ého
pokladníka, nelze bez dalšího podkladu tvrditi, že jest ke spolku v poměru služebním a že jest· jeho zaměstnancem. O žalovaném nebylo
prvým soudem zjištěno a nebylo to ani tvrzeno, že ujednal se žalujícím
spolkem služební smlouvu, a z pouhé okolnosti, že dostával za svou čin-

401

nO st spolkového pokladníka peněŽitou odměnu, neplyne ještě, že byl
k žalujícímu spolku v poměru služebním, neboť i činnost spolkového
funkcionáře může býti honorována, podobně jako na příklad činnost
zmocněncova při úplatném zmocnění podle § 1004 obč. zák. Pro posouzení právní otázky, zda jde o spor ze smlouvy služební, nemá rozhodujícího významu, jak žalovaný v odvolání označoval svůj poměr k žalujícímu spolku, neboť tuto otázku musí řešiti soud samostatně, nejsa vázán právními názory stran.
čis.

13433.

Zákon ze dne 19. června 1931, čis. 100 sb. z. a n. o základních ustanoveních soudního řízení nesporného.
.
Nelze mluviti o nezákonnosti (§ 46 (2) zák.), jde-Ji o otázku v teorii
a v praksi spornou.
(Rozh. ze dne 6. dubna 1934, R II 90'/34.)
Návrhu, aby prozkoumal stanovy družstva, rej s tří k o v Ý s o u d

nevyhověl. Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil, odůvod
niv ob$írně, že podle platného práva není vyloučeno, by výpověď zá-

vodních podílů nebyla stanovami vázána na určitou dobu členství.
N' e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

D ů vo dy:
Rekurent napadá souhlasná usnesení nižších soudů' pro nesprávné
právní posouzení, čímž dle vývodů rekursu míní 'patrně důvody nezákonnosti ve smyslu § 46 (2) zákona čís. 100'/1931 sb. z. a n. Leč výtka
nezákonnosti není opodstatněna. Rekursní soud správně poukázal k tomu, že otázka nevypověditelnosti podílů družstva po určitou dobu, stanovami vyznačenou, je v teorii i v praksi sporná. Již s tohoto hledIska
nelze mluviti o nezákonnosti,jestliže se rekursní soud přiklonil s náležitým Odllvodněním k názoru, jenž neodporuje výslovnému ustanovení
zákona, nevyhovuje jen stanovisku rekurentovu.
čís.

13434.

Obnovy řizení podle § 530 čís. 7 c. ř. s. nelze se domáhati proto!
že za původního sporu nebyl žalobci znám dosah a význam skutkovt'
okolnosti, tehdy mu známé, pro posouzeni základní rozepře.
(Rozh. ze dne 7. dubna 1934, Rv I 1914/33.)
Roku 1922 byl žalobce pravoplatně uznán za nemanželského otce
žalované a odsouzen, by jí platil výžívné. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce obnovy řízení v onom sporu, tvrdě, že za projednávání
základního sporu sice věděl, že jest stižen kapavkou a zánětem varlat,
že však mu tehdy nebylo známo, že se zánětem varlat jest spojena i neplodnost.
Civilní rozhodnutí XVI.

26
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Žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše c h
š í m s o ude m z těchto

tří

s t o I i c, N e j vy

Š-

důvodů:

Dovolatel uplatňuje jen dovolací důvod podle § 503 čís. 4 cřs. a
vytýká právní mylnost názoru odvolacího soudu, že jest nerozhodné,
kdy se žalobce dověděl, že se zánětem varlat bývá spojena neplodnost,
a že rozhodující jest jen, kdy a zda věděl, že byl stižen kapavkou a zánětem varlat, zejména, zda o tom věděl za sporu o uznání otcovství. 00volatel dovozuje, že nebylo jeho povinností uplatňovati ve sporu, že
přes tál nejrůznější nemoci a úrazy, nevěděl-li tehdy, že s kapavkou a zá.nětem varlat je spojena a vzniká velmi často neschopnost k oplozem,
ježto prý by nemělo vůhec smyslu, aby uplatňoval jen okolnost, že byl
stižen kapavkou a zánětem varlat, kdyby současně netvrdil, že ,tyto nemoci měly u něho skutečně za následek neschopnost k plozem. Dovolateli nelze přisvědčiti. Podle § 530 čís. 7 cřs. lze jako důvod obnovy
uplatňovati »skutkové okolnosti«, jichž přednesení v dřívějším řízení
mohlo hy způsobiti pro stranu příznivější rozhodnutí ve věci hlavní.
»Skutkovou okolností« bylo v souzeném případě onemocnění žalobcovo
kapavkou a zánětem varlat. Dovolatel sám přiznává, že mu tato skuteč
nost byla známa před koncem ústního jednání, po němž byl vydán rozsudek prvé stolice ve hlavním sporu, takže podle posledního odst:,vce
§ 530 cřs. nemůže již uplatňovati tuto skutkovou okolnost ]a~o duvod
obnovy. Nezáleží na tom, zda byl či nebyl dovolatell tehdy znam dosah
této skutkové okolnosti a její význam pro rozhodnutí sporu o uznání
otcovství. Byloť podle § 178 cřs. povinností dovolatele, žalovaného ve
sporu C 227/28 o uznání otcovství a placení výživného, aby ve sporu
tom vznesl všechny své námitky proti žalobnímu nároku. Bylo proto na
něm aby se obeznámil i s dosahem a významem okolností tehdy mu
zná~ých a aby se snažil okolností těch použíti k obraně proti žalobnímu nároku. Opomenul-li vyvinouti ve hlavním sporu tuto procesní
činnost, nemttže to doháněti žalobou o obnovu.
čís.

13435.

Konání roku v neferiálnlch sporech o soudn/ch prázdninách není.

zmatečnosti podle § 477 čls. 4 c. ř. s. Jde jen o porušení předpisu, upravujícího řízeni, jež bylo zhojeno tím, že nebyla učiněna výtka podle

§ 196 c.

ř.

s.
(Rozh. ze dne 7. dubna 1934, Rv I 241/34.)

tří

Žaloba o nepřípustnost exekuce byla zamítnuta s o u d Y vše c h
s t o I i c, Ne j v y Š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

S hlediska právního odvolací sou~ nep~chybil! vyslov!v, že k;mán!
roku v neferiálních sporech o soudmch prazdnmach neUl zmatecnoslt
podle § 477 čís. 4 c. ř. s., neboť předpis § 223 c. ř. s., nedává stranám

právo, by obsilky k soudu nechaly nepovšimnutými. Nedostavil-li se
žalobce, ač byl obeslán k výslechu stran, nemůže si stěžovati, že mu
byla odňata možnost, před soudem projednávati. Šlo jen o porušení
předpisu, jímž jest řízení upraveno, a bylo tudíž povinností právního
zástupce dovolatelů, by při roku ze dne 23. srpna 1933 vznesl výtku podle § 196 c. ř. s. Nestalo-li se tak, nelze tomu odporovati v odvolání,
tím méně v dovolání.
čís.

13436.

Záruka za zaplaceni účtů za zboží vztahuje se i na účty za zbožl,
.jež dohodou kupitele s prodatelern bylo dodáno na místě původně dodaného vadného zbožl.
Rukojmí, převzavšl pln é ručenl za zaplaceni účtů za zboží, ručí
i za úroky 'a útraty.
(Rozh. ze dne 7. dubna 1934, Rv I 573/34.)
Žalovaní se zavázali, že, neobdrží-Ii žalující firma zaplacení od zájimž dodá zboží k příkazu žalovaných, zaplatí žalobkyni sami
nejen' dodané zboží, nýbrž i všechny úroky a útraty. Žalobě, jíž se domáhala žalobkyně na žalovaných zaplacení z důvodu tohoto jejich ručení, bylo vyhověno s o u d y vše c h tří s t o I i c, Ne i v y š š í m
s o ude m z těchto
kazníků,

důvodů:

Mylným jest názor dovolatelů, že rukojemství bylo nepřípustným
způsobem rozšířeno na nové obchody, na nichž žalovaní neměli účasti.
Nešlo tu podle zjištění nižších soudů o nové obchody, nýbrž jen o vypořádání výtky vadnosti zboží a tedy případných nároků kupitelových
ze správy dohodou s pro datelem a nedošlo ke zrušení původní kupní
smlouvy, jež zachována byla tím, že na místě původně dodaných pneumatik dodány byly jiné. Kupitel tedy nepoužil práva podle § 932 obč,
zák. žádati za zrušení smlouvy, nýbrž spokojil se s tím, že mu dodány
byly jiné pneumatiky. Odvolací soud právem uznal, že se ručení žalovaných vztahovalo i na útraty spojené s dobýváním dlužné pohledávky na
Marii K-ové. Znění záručního prohlášení při výkladu odpovídajícím
'zvyklostem poctivého obchodu (§ 914 obč. zák.) nezanechává žádných
pochybností o tom, že se ručení vztahovati mělo na veškeré útraty spoJené s vydobýváním pohledávky vůbec, neboť žalovaní převzali podle
prohlášení ze dne ll. července 1930 plné ručení za zaplacení účtů za
zboží, které bylo z jejich příkazu zákazníkům dodáno, tudíž i za úroky
a útraty. Přistoupila-li k dluhu vlastního kupitele ještě Marie K-ová
jako spoludlužnice, šlo i tu o dluh z dodávky zboží, za který žalovaní
ručili. Smysl smlouvy mezi stranami mohl býti jen ten, že žalující firma
měla zárukou žalovaných býti kryta tak, že ji nestíhaly žádné útraty
s vymáháním pohledávky spojené.
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Ani za platnosti zákona ze dne :19. června 1931, čís. 100 sb. z. a tL,
není odvoláni kandidáta advokacie z usnesení výboru advokátní komory,
jímž bylo rozhodnuto o započteni doby do advokátské prakse, vázáno
patnáctidenní rekursni 1hutou § 36 (1) zák. čis. 100/1931.
(Rozh. ze dne 12. dubna 1934, R I 100/34.)
V Ý bor a d v o kát n í k o mor y nevyhověl žádosti kandidata
advokacie o započtení určité doby do advokátní prak~e .. V r c. h.n í
s o u d odmítl usnesením ze dne 15. prosince 1933 odvolam kandldata
advokacie jako opozděné, neboť napadené usnesení bylo doručeno stě
žovateli dne 8. září 1933 a odvolání proti usnesení podáno bylo teprve
16. října 1933 (anal. § 75 vlád. nař. čís. 8/1928 sb. z. a n., anal. § 36
zák. čís. 100/1931 sb. z. a n.). Do tohoto usnesení podal kandidát advokacie odvolání, jež výbor advokátní komory předložil přímo nejvyššímu
soudu. Nejvyšší soud vrátil usnesení~ ze dn~ 24. ún~~a 1934,. R I 100/
34 spisy výboru advokátní komory s hm, by Je předlo zll vrchmmu soudu
(viz čís. sb. 13319). Když bylo tomuto poukazu vyhověno a vrchní soud
předložil spisy nejvyššímu soudu, zrušil ~ e j y y š š í . s o u d napadené usnesení ze dne 15. prosmce 1933 a vrahl vec vrchmmu soudu, by
o odvolání kandidáta advokacie proti usnesení výboru advokátní komory znovu rozhodl.
Dů

vo dy:

Že odvolání kandidáta advokacie ,podle § 30 adv. ř. není vázáno žádnou zákonnou lhůtou, bylo vysloveno v plenárním rozhodnutí ze dne
17. prosince 1926 pres. 563/26 čís. 6594 sb. z. a n., na něž se poukazuJe.
Ustanovení § 30 odstavec třetí adv. ř. mlUVÍ ovšem jen o odvolání proti
odepření zápisu do listiny kandidá~ů, pr?y vZmazu z ní a 'proti odepř~n!
advokátní praxe, kdežto v souzenem pnpade Jde o odmltnutl odvolam
proti ddepfení advokátní praxe. Avšak důsledně musí býti přípustným
odvolání proti usnesení odmítajícímu odvolání z formálních důvodů,
když jest přípustné proti zamítavému usnesení z důvodů věcných. Plenární rozhodnutí bylo vydáno ovšem v době před účinností úkona z. 19..
června 1931 o základních ustanovenlch soudního řízení nesporného čís.
100 sb. z. a n. a poukazovalo k tomu, že i z § 9, odstavec druhý a třetí
a § 11 odstavec druhý tehdy platného nesporného řízení plyne,. že
čtrnáctidenní lhůta ke stížnosti platí právě jen pro případy, kde prava
třetích napadeným rozhodnutím vůbec nejsou dotčena. V tom .ov~~m n3':
stala změna ustanovením § 36 zákona 100/31 sb. z. a n., lez pnpoush
rekurs i po uplynutí patnáctidenní rekurs ní lhůty proti rozhodnutím,
z nichž nenabyla třetí osoba práv, jen obmezeně, trpí-li rozhodnutí
zmatečností, ježto se ho súčastnil soudce vyloučený, nebo že účastn!k
nebyl vůbec nebo řádně zastoupen a jednání nebylo dodatečně sc)valeno nebo že jde o vykonávání péče o osoby jsoucí pod zvláštnil zákon~ou ochranou, o kteréžto případy v souzené věci nejde. Než to nemůže ani za této zákonné změny vésti k opačnému rozhodnutí, ano ple-

nární rozhodnutí neodvozovalo nevázanost odvolání kandidáta advokacie na rekursní lhůtu ze zmíněných ustanovení nesporného řízení, nýbrž použilo jich jen ke srovnání, že se nestanovení lhůty v § 30 adv. ř.
stalo právě tak úmyslně, jak to bylo výslovně stanoveno ve zmíněných
ustanoveních nesporného řízení. A třebaže jde i v souzeném případě
o nesporné řízení, nelze na ně použíti § 36 zákona čís. 100;31 sb" z. a
n., poněvadž § 1 odstavec (2) zákona praví, že účínností nepozbývají
ustanovení zvláštních zákonných předpisů o věcech, o nichž jedná tento
zákon. Jsou proto tato ustanoveni míněna jakožto ustanovení podpůrná,
daná jen pro připady, kde není ve zvláštních zákonech předepsáno nic
jiného (sn;vnej Hora: Soudn~ řízení nesp~rné z ;. }931 str. ~ 1 odst~
vec II.). Zustalo-li ustanoven! § 30 adv. r. nezmeneno, lest zreJmo, ze
i za platnosti zákona čís. 100/31 sb. z. a n. není odvolání kandidáta
advokacie vázáno na patnáctídenní rekursní lhůtu § 36 odstavec (1) zákona čís. 100/31 sb. z. a n. Nejméně případným jest poukaz napadeného usnesení na § 75 vládního nařízení ze dne 13. ledna 1928, čís. 8
sb. z. a n., neboť nařízení to upravuje již podle svého názvu řízení ve
věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správní řízení) a
v § 1 praví výslovně, že nařízení to upravuje s výjímkami v něm stanovenými řízení, které provádějí ve věcech náležejících do jich působnosti
politické (státní policejní) úřady, jež pod čís. 1 až 3 vypočítává, a o soudech se vůbec nezmiňuje.
čís.

13438.

Zákon ze dne 5. května 1933, čís. 74 sb. z. a n., kterým se
upravuje výkon exekuce proti zemědělcům.
Oéhrana zákona se nevrlahuje na lesní hospodářství.

dočasně

(Rozh. ze dne 12. dubna 1934, R I 284/34.)
Návrh dlužníka, by byl podle zákona ze dne 5. května 1933, čís. 74
sb. z. a n. odložen výkon dražby dříví, s o udp r v é s t o I i c e zamítl. Rek u r sní s o u d povolil odklad výkonu dražby. D ů vod y:
Dříví ze kmenů poražených na pozemku zemědělce jest pokládati za
věc souvísející se zemědělským podníkem. Nezáleží na tom, zda dříví
je určeno pro vlastní spotřebu hospodáře, či pro prodej. I při obilí a jiných zemědělských produktech zákon v tom směru nerozlišuje, naopak
tendencí zák. čís. 74/19'33 je, by zemědělec byl chráněn před prodejem
zemědělských produktů pod cenou. Zákon nerozlišuje také mezi hospodářskými plodinamí polními a lesními.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Duvody:
Z odůvodnění vládního návrhu zákona čís. 74/33 sb. z. a n. tisk ČÍS.
228 a ze zpráv zemědělského a ústavněprávního výboru 00 vládním návrhu tisk čís. 1035 a 2232 jest zřejmo, že účelem zákonné ochrany zemědělců bylo, by dlužníkum z řad zemědělských bylo umožněno splníti
závazky v době po ukončení sklizně, ježto se dostali do tísnivé hospoc
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dářské

situace bez vlastní viny jen vlivem hospodářských poměrů a
poklesem cen zemědělských výrobků. Proto bylo odsunuto plnění závazků na dobu požňovou, jak se uvádí ve zprávě tisk čís. 103'5, až bude
zemědělec zase těžiti za sklizené produkty. Z těchto důvodových zpráv
jest zřejmo, že bylo úmyslem, poskytnouti zákonnou ochranu jen těm
zemědělcům, jichž zemědělské výrobky plynou z polního hospodaření,
neboť jen u nich jde o výtěžky roční sklizně, a jen u nich lze mluviti
o době požňové, na kterou má býti odsunuto plnění závazků. Výtěžky
zemědělské činnosti z lesní pudy, z lesního hospodaření, plynoucí za
delší dobu, nelze považovati za zemědělské výrobky ve smyslu zákona,
pročež nelze zemědělcům s lesním hospodářstvím poskytnouti ochranu
tohoto zákona. V projednávaném případě přichází však v úvahu i ustanovení § 3 cit. zák., podle něhož se ustanovení § 1 nevztahuje na věci,
které by za dobu, po kterou je výkon dražby odložen, podlehly zkáze.
Ze spisu jest zřejmo,že zabavené dříví je uloženo v lese, a je nebezpečí, že dříví bude do doby, než dojde ku prodeji, z lesa odstraněno, že
ztratí na své hodnotě a že je vydáno nebezpečí zkázy, takže i z toho
duvodu bylo podle § 3 cit. zák. dovolacímu rekursu vyhověti.
čís.

13439.

Soudy, vyřizujíce opověd' k rejstříku, jsou oprávněny zkoumati, zda
podnik, jenž má býti zapsán, jest takového druhu, že jeho zřízeni podléhá časovému obmezení ve smyslu § 19 zákona ze dne 2. března 1933,
čís. 44 sb. z. a n.
Obchodování s cennými papíry a losy jest činností bankéřskou.
(Rozh. ze dne 12. dubna 1934, R I 362/34.)
Usnesením ze dne 23. prosince 1933 zamítl rej st ř í k o v Ý s o u d
zápisu firmy K. a H. do rejstříku pro firmy společenské. D ů
vod y: Navrhovatelé žádají o zápis firmy, při níž předmětem podniku
má býti »obchod s cennými papíry a losy s vyloučením veškeré čin
nosti, která jest podstatná pro živnost bankovní a směnárenskou«.
Avšak rejstříkový soud jest názoru, že i po živnostensku provozovaný
obchod cennými papíry a losy jest bankéřským obchodem ve smyslu
čl. 272 čís. 2 obch. zák., jenž jest zahrnut do čl. LIl zák. čís. 54/1932
sb. z. a n. Poněvadž společnost počala provozovati živnost dnem 12.
září 1933, tedy po 7. březnu 1933, vztahuje se na ni zápověd' § 19
odst. (1) zák. čís. 44/1933. Rek u r sní s o u d napadené usnesení
potvrdil. D ů vod y: Stěžovatelé vytýkají, že živnost bankovní a smě
nárenská, která je předmětem jejich podniku, jest svobodná a nespadá
pod zápověd' § 19 odst. (1) zák. čís. 44/33 sb. z. a n., že o věci může
rozhodovati jen živnostenský úřad, u něhož je zahájeno o opovědi živnosti řízení, 'že nebyli vyzváni k vyjádření o posudku obchodní a živnostenské komory a nebyla jím dána lhuta ku předložení živnostenského
listu, opravňujícího ku provozování obchodu s cennými papíry a !@lsy.
Rejstříkový soud nerozhoduje o opovědi živnosti, zda stěžovatelé \sou
oprávněni ji provozovati, což náleží do pusobnosti správních úřadů, nýbrž přezkoumává opověd' živnosti k zápisu do obchodního rejstříku,
opověd'

zda jsou splněny podmínky zápisu do obchodního rejstříku. Avšak před
pisem § 19 ~ák. ze dne 2. března 1933 čís. 44 sb. z. a n. bylo zakázáno
do dne 31. prosince 1934 zřiditi nový peněžní ústav druhu zamýšleného
společenstva podle § 8 zák. ze dne 9. dubna 1873 čís. 70 ř. zák., společenstvo jest zřízeno teprve zápisem do společenstevního rejstříku, pro
existenci společenstva je rozhodující zápis do společenstevního rejstříku,
a byl proto prvý soud oprávněn o opovědi firmy k zápisu rozhodnouti,
a nemohl opově di stěžovatelů podle § 19 cit. zák. vyhověti.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Rekurenti napadají potvrzující usnesení rekursního soudu ze všech
§ 46 (2) zák. ze dne 19. června 1931 čís. 100 sb. z. a n., Ječ neprávem. Správně poukazuje rekurs ní soud k tomu, že nejde o rozhodnutí o opovědi živnosti ve smyslu živnostenského práva, nýbrž o opověd' k zápisu veřejné obchodní společnosti do obchodního rejstříku,
o níž rozhodují soudy. Tyto, vyřizujíce opověď, jsou oprávněny samostatně posouditi, zda jest podnik veřejné společnosti, jež má býti zapsána, takového druhu, že jeho zřízení podléhá časovému obmezení ve
smyslu § 19 zákona ze dne 2. března 1933 čís. 44 sb. z. a n., a, uznají-li,
že jest tomu tak, nemohou zápisem veřejné společnosti započavší s provození podniku na určitou dobu zakázaného, dáti protizákonnému postUPll veřejnou sankci. Nebylo proto třeba dalšího šetření, zejména výslechu účastníku. Ve věci samé vycházel arci rekursní soud, zřejmě
proti spisům, z předpokladu, že jde o společenstvo podle zákona z 9.
dubna 1873 čís. 70 ř. z., a jest v té příčině dovolací rekurs (§ 46 zákona
čís. 100/1931 sb. z. a n.) opodstatněn. Než přes to lze z odůvodnění napadeného usnesení seznati, že i rekurs ní soud pokládá podnik veřejné
společnosti, o niž jde, za takový, který spadá pod ustanovení § 19 zákona čís. 44/1933, totiž za obchod bankéřský (čJ. 272 čís. 2 obch. zák.
a čl. LIl zákona čís. 54/1932 sb. z. a n.). A to právem. Nemůže býti pochybnosti, že obchod s cennými papíry a losy jest jednou z nejvýznač
nějších složek bankéřských obchodů, a jest proto doložka, kterou při
pojili reku rent i k označení předmětu podniku »s vyloučením veškeré
činnosti, která jest podstatná pro živnost bankovní a směnárenskou«
zcela bezvýznamná.
důvodů

čís.

13440.

Byly-Ii U krajského soudu podány dvě žaloby, z nichž žádná se nedomáhala zaplacení vice než 20.000 Kč, součet žalobních žádání však
tento peníz převyšoval, a usnesl-Ii se samosoudce na jich spojení k společnému projednávání, žalobce pak při prvém roku k ústnimu jednání
a ještě před přednesem žalobní odpovědi uvedl, že jde o saldo z poměru kontokorentního, a navrhl, aby věc byla postoupena senátu,
bylo tomuto návrhu vyhověti.
(Rozh. ze dne 12. dubna 1934, Rl 368/34.)
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Žalobce podal u krajského soudu dvě žaloby, na 8.3'00 Kč a na
12.400 Kč. Samosoudce se usnesl, že spojuje obě žaloby ke společné
mu projednávání. žalobce pří prvém roku k ústnímu jednání ještě před
přednesem žalobní odpovědi uvedl, že jde o saldo z poměru kontokorentního, a navrhl, aby věc byla postoupena senátu. S o udp r v é
s tol i c e tomuto návrhu vyhověl. D ů v o df Obě žaloby byly správně
podány u zdejšího krajského soudu. § 7 a) j. n. netýká se věcné pří
slušnosti, nýbrž obsazení soudu. Jelikož žalující strana před začátkem
prvního ústního jednání tvrdila, že žalobní nároky pocházejí z kontokqrentního poměru stran a uznané saldo převyšuje 2'0.0'00 Kč, bylo jejímu
návrhu na postoupení těchto žalob senátu vyhověti. Rek u r sní
s o II d zrušil napadené usnesení a vrátil věci samosoudci, by o nich'
dále jednal a rozhodl. D ů vod y: Jde o dvě právní rozepře zahájené
u krajského soudu týmiž osobámi. Předmětem každé z těchto rozepří
Jest pohledávka žalující strany na penězích nepřesahující 2'0.'000 Kč.
Ku projednání a rozhodnutí každé z těchto rozepří povolán jest tudíž
člen krajského soudu jako samosoudce (§ 7 a) j. n.). Usnesl-li se samosoudce při ústním jednání, že spojuje obě rozepře k společnému jednání (§ 187 prvý odstavec c. ř. s.), zůstává i nadále příslušným ke společnému jednání a k rozhodnutí o obou věcech. Rovněž nemá významu
pro příslušnost samosoudce okolnost po zahájení ústního jednání stranou žalující tvrzená, že žalobní nároky vznikly z kontokorentního poměru stran a že uznané saldo činí více než 2'0.000 Kč.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

v žalobách. Žaloba je podle § 226 c. ř. s. spisem, který je určen k pří
pravě ústního,jednání (§ 78 ds.), a mohou tedy skutečnosti, které v něm
měly sice býti uvedeny, avšak nebyly, býti předneseny při ústním jednání. Právem proto první soud k tomuto přednesu žalující strany při
hlížel a, poněvadž z něho vyplývalo, že věc podle §§ 7 a) a 55 j. n. nepatří před samosoudce, nýbrž před senát, vyhověl návrhu žalující strany
na postoupení věci senátu. Při tom bylo vedlejší, že šlo o spojení dvou
sporů, poněvadž částka v každém z nich vymáhaná byla částí pohledávky převyšující 2'0.0'0'0 Kč. Poněvadž žalovaný ani při ústním jednání,
při němž první soud učinil toto usnesení, žalob ní odpověď ještě nepřed
nesl, nebylo tu dosud oboustranného jednání, takže řízení před prvním
soudem nebylo zmatečné a nebylo příčiny je jako takové zrušovati
(srovnej rozhodnutí čís. 6044 sb. ll. s.). Tím je také vyvrácen názor
žalovaného v rekursu do usnesení prvního soudu, že postoupení senátu
je procesuálně neúčelným. Neboť procesní úkony provedené před samosoudcem zůstávají v platnosti a budou podkladem pro další řízení před
senátem. Názor žalovaného, že zažalovány jsou pohledávky z určitých
účtů, padl tím, že žalobkyně ústním přednesem doplnila údaje žalob
podle pravdy a dokonce i podle tvrzení žalovaného samého.
čís.
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Na okresu nelze se domáhati p o řad e m p r á v a náhrady škody
za tělesné poškozeni pádem s okresní silnice do vodního průtoku, ježto
prý okres neučinil opatření, by bylo lze silnice bez závady používati.
(Rozh. ze dne 12. dubna 1934, Rv I 1753/32.)

Ve směru formálním je předeslati, že napadeným usnesením bylo
sice usnesení prvního soudu slovně »zrušeno«, že však ve skutečnosti
bylo změněno a že první soud podle rozhodnutí rekursního soudu nemá již znova rozhodovati o otázce obsazení soudu, nýbrž má jednati
dále ve věci samé. Nepřichází tedy v úvahu předpís § 527 druhý odstavec c. ř. s. aje dovolací rekurs přípustný. Nelze přisvědčiti názoru rekursního soudu, že okolnost, tvrzená žalující stranou po zahájení ústního jednání, že žalobní nároky vznikly z kontokorentního poměru stran
a že uznané saldo činí více než 20.000 Kč, je bez významu. Podle § 225,
druhý odstavec c. ř. s. je povinností žalobce, by již v žalobním spise
učinil potřebná udání o hodnotě sporného předmětu. Zákon sice praví,
že se tak má státi jen, nesměřuje-li žaloba k určité sumě peněz a závisí-li příslušnost na hodnotě sporného předmětu, ale vzhledem k před
pisům §§ 41 až 43 j. n. a předpisu § 6'0 odstavec prvý a třetí j. n. nelze o tom pochybovat, že má žaloba obsahovati také pOtřeb'né údaje,
podle kterých by bylo lze posouditi, zda a kterého ze tří případů uvedených v' § 55 j. n. jest použíti a zda věc patří před samosoudce, či
před senát (stov. rozh. čís. 60'44 sb. n. s.). žalobkyně uvedla sice v žalobách,že zažalované částky jsou kupními cenami z jednotlivých účtů,
avšak, když žalovaný namítal v žalobní odpovědi, že byl mezi nimi poměr kontokorentní, uvedla při roku, že žalObní nároky pocházejí z ~
tokorentního poměru a že uznané saldo převyšuje 2'0.0'0'0 Kč. Tyto skutečnosti rozhodné pro řádné obsazertísoudu, měla žalobkyně uvésti již

žalobce domáhal se na žalovaném okresu J. v Čechách náhrady
škody, již utrpěl, spadnuv v noci s okresní silnice do vodního průtoku.
O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů i s před
chozím řízením a odmítl žalobu.
Důvody:

Soud dovolací přihlédl předem, třebaže k tomu neměl v dovolacích
spisech podnětu, k tomu, zdali pro žalobní nárok jest přípustná cesta
práva, poněvadž k její nepřípustnosti jest přihlédnouti v každém období
sporu z úřadu (§§ 240, 471 čís. 7, 477 čís. 6 a 5B c. ř. s.). Dospěl
k závěru, že pořad práva jest vyloučen. Dovolatel domáhá se na žalovaném náhrady za poškození tělesné, které utrpěl spadnuv v [loci
s okresuí silnice do vodního průtoku. Dovolatel vyvozuje zavinění žalovaného okresu z toho, že okres neučinil opatření, by bylo lze silnice na
místě úrazu zvláště za noci nebezpečné bez závady používati, najmě
že na silnici V kritickém místě nezřídil, jakž jest předepsáno, zábradlí
aRi nepostavil patníky, a že patníky, pokud v dotyčném úseku silnice
jsou postaveny, jsou postaveny jeden od druhého na větší vzdálenost
než jest předepsáno. Dovolatel založil tedy žalob ní nárok na tom, že
veřejný svaz na veřejné silnici nezřídil podle své povinnosti opatření
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k "bezpečnému ,užívání .iejí~1U potřebných. a předepsaných. Pro otázku
pr.'EustnostI p~radu prava Jest rozhodU]lcl, zdali povinnost k opatřeni
]e]lz zanedbam dovolatel vytýká, jest povinností veřejnoprávní či sou:
kror:lOpr~vn!. Nejvyšš! ?OU? opustil, již ve svých rozhodnudch dřive
uz!;avany naz.?r, ,ze ,kaz,dy narok na nahrad~ škody jest soukromoprávní
a ze sr;or, o ne ,nalezl vzdy podle ustanove111 § 1338 obč. zák. na soudy
a zastava nym Y ~?uhlase s převládajícím nyní názorem právní vědy
stanovIsko, ze zalezl na tom, zdalI podstata nároku na náhradu jest za10,že~a.,v. právní sféře ~eřejnoprávní či sOllkromoprávní, a že na SOud
naleze]! Jen spory o naroky ze sféry soukromoprávní, nikoliv i spory
o nároky ze sféry veřejnoprávní (čís. 7853, 7599, 10.00c4, 10.466 a
: 1;9'5~ sb. n. s.). ,S!anovisko. tooto zaujal a obšírně odůvodnil i senát pro
resem kompetencmch konfhktu ve svém rozhodnutí ze dne 5. června
1931 čJ 734D.l uveřejněném na stránce 1595 ročníku XIII. sbírky rozh?d,nutl neJyy~slho soud~ z r. 1931 a dovolatel se odkazuje na odůvod
n~m, to, s mmz I doyolac~,sou~ so~hlasí a od něhož se odchýliti neshled:,.va ~n~ v sou~ene~ ~npade ?uv?dy ... Nelze pochybovati o tom, že
znzov,a~1 okr,esn,lcho sIlmc a. udrzovanl JIch ve stavu bezpečném spadá
do vereJnop~avm pusobno,str okresu, třeba se to v I§§ 7S až 94 zákona
ze dne 29. unora 1920 ČIS. 126 sb. z. a n. v doslovu zákona ze dne
14. če;vence 1927 čís. 125 sb. z. a n., jimiž jest vytčena působnost
o~resnrch oZ,astupltels,tev, výslovně neuvádí. Podle § 75 odst. (2) tohoto
z~ko?a I,:?ze ?kre~m zastupitelstvo z důvodů veřejného zájmu zřizovati
ruzna zanzem a ustavy pro uspokojení všech potřeb svého obyvatelst,va; v podstatě stejné bylo ustanovení (2l odstavce § 75 dříve platneho z~~on~ z,~ dne 25. června 1864 čís. 27 z. zák. pro Čechy. Že mezi
tato zanzem cltatJ Jest I okresní sil111ce, ukazují jasně zákon ze dne
12. srp,na, 1~64 čís; 46 z. z,ák pro čechy, zvláště je~o §~, 3 a 7, který
rozeznava vyslovne okresm sllmce a v § 7 stanoVl, ze znzení a udržování okresních silnic jest záležitostí okresní konkurence, a zákon ze dne
31. května 1866 čís. 41 z. zák pro čechy o technicko-hospodářské
správě veřejných neerárních silnic, který má v §§ 22 až 27 ustanovení
o správě okresních silnic. Že okresu náleží též povinnost o bezpečné
založení a udržování svých silnic, jest zřejmo z ustanovení § 22, že
okresní vý·bor, veřejnoprávní orgán okresu, jemuž jest svěřena správa
okresnich silníc, jest zodpovědný okresnímu zastupitelstvu zvláště za
be~p~čný, stav ~še~h čá~tí ·silni~. Žalob,ní nárok d~vozovaný ze zane-.
dbam vere1nopravm povrnnosŤ! zalovaneho okresu Jest založen na veřejnoprávním poměru a pořad práva pro žalobní nárok jest vyloučen.
čís.
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Byl-Ii věřitel s odporem poukázán na pořad práva, proti tomu si
nestěžoval a odpor ve lhůtě neproved~ nemohlo býti přihlíženo k jeho
n?vé přihlášce k dodatečnému rozvrhovému roku a bylo uvolněnou rozdelovanou podstatu přikázati jen těm knihovním věřitelům, kteří žalobu
podle § 231 ex. ř. podali a spor vyhráli.
(Rozh. ze dne 12. dubna 19M, R II 115/34.)

Při původním rozvrhovém roku byl knihovní věřitel Antonín M.
'eště s jinými odporovateli poukázán na pořad práva s odporem proti

~řikázání pohledávky Marie V-ové. Ostatní o~'porovate!épodali ve lhůtě
žalobu na Mani V-ovou a spor vysoudlh. Pn dodatecnem roku k rozvrhu takto uvolněné částky nepřihlížel prvý soud k pohledávce Antonína M-a. Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D ů vo d y:

V rozvrhovém usnesení ze dne 31. prosince 1932 byl dovolací rekurent se svým odporem poukázán na pořad práva. Proti tomu si nestěžoval a odpor ve lhůtě mu podle § 231 ex. ř. určené žalobou neprovedl, i když v podání Č. ř. 35 uvádí, aniž by to doložil, že o jeho odpůrčí
žalobě bylo rozsudkem ze dne 22. listopadu 1932 rozhodnuto podle
žalobního žádánÍ. Právem nebylo přihlíženo k jeho nové přihlášce
č. ř. 57 k dodatečnému rozvrhovému roku ze dne 7. prosince 1933 a
byla právem uvolněná rozdělovaná podstata 19.387 Kč 60 h přikázána
jen těm knihovním věřitelům, kteří žalobu odpůrčí podle § 231 ex. ř.
podali, spor vyhráli a v pořadí za pohledávkou Marie V-ové následují.
čís.
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Vl1ikal-li rozbitou ochranuou skleněnou tabuli do autobusu průvan,
se tak nás led k e m, n)'brž jen pří provozu si1ostroje, a není
tato okolnost, jež vyvolala újmu na zdraví cestujícího, v příčinné souvislosti se zvláště nebezpečnou povahou silostroje a jeho provozu
(zákon ze dne 9. srpna 1908, čls. 162 ř. zák.).
V tom, že průvodčl autobusu neuzavřel před započetím jízdy bez
vyzvání dveře mezi řidičským stanovištěm a vnitřkem autobusu, nelze
spatřovati jeho neopatrnost.
nedělo

(Rozh. ze dne 12. dubna 1934, R II 126/34.)
Žalobní nárok na náhradu škody proti žalovanému řidiči autobusu
zakládala žalobkyně na tom, že žalovaný, když za jízdy praskla skleněná ochranná tabule proti větru, následkem čehož dovnitř auta vnikal
velmí silný proud. vzduchu, bez jakýchkoliv opatření pokračoval v jízd~
a proto jest odpovědný za poruchu zdraví žalobkyně. Pro c e s n ~
s o udp r v é s tol i c e žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému sondu, by, vyčkaje pravomoci,
dále jednal a znovu rozhodl, mimo jihé z těchto d ů vod ů: První soud,
ač má za zjištěno, že po prasknutí skleněné tabule vzniklým otvorem
vnikal dovnitř vozu v němž bylo dusné horko, velmi chladný vzduch
a nepříliš značný p;ůvan k ventilátorům, zamítl žalobu vycházeje z názoru, že žalovaný jen tehdy mohl by za škodu býti činěn odpovědný~,
kdyby žalobkyně sama všechno potřebné podnikla a kdyby se prokazalo, že žalobkvně žádala o odpomoc a žalovaný tomu nevyhověl. Při
tom neřešil otážku, kterou sí sám položil, zda žalovaný jako řidič autobusu nebezpečí pro žalobkyni mohl nebo musil předvídati, a konečně
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má za to, že žalobk~ně sv~u škodu (o.nemocnění) sí přívodila a zavínila
sama. Nelze souhlaslÍl s naZOrem prveho soudu, že žalovaný jako řidič
a~tobu~u byl by~ ?dpo.v~dným za škodu jen tenkráte, kdyby bylo prokázano, ~e ,:a poz~dam zal~bkyně potřebná opatření neučinil, a že žalobkyne yyhradne sama SI poruchu zdraví přivodila. V tomto směru
neb~la ;,ec pr,::ním soudem ~ posouzena správně po stránce skutkové
I pravn!. ]esthze po odstranení prasklé tabule vpředu vozu vnikal do
autobusu p!oud velmI. chladného vzduchu, při čemž v autobusu samém
byl?~ dusne horko~ fj~k první soud zjišťuje), nebylo třeba žádného
zvlas!nrho upozornem zalovaného, neboť toto vnikání chladného vzdu_
chu .zalova~ý sá lll v .první ř~dě musil pozorovati, a tu již sám mohl a
r;nus~ SI uv:domlÍl pr; norm~lní opatrnosti, již lze na každém dospělém
clo veku P?zadov~Íl! ze za techto okolností může vzniknouti nebezpečí
pro zdravI cestu.l!clc.h ve v~~e (~ 1~97 ob~~ zák). Žalovaný měl nejen
zachovaÍl tu!o prumernou pecI, nybrz byl tez povmen zachovati zvláštní
odbornou pečl jako pOdmkatel dopravy osob, kteréž péče dbáti musí
jako žlv~ostní~ při proyáděni dopravní smlouvy, a v této funkci bylo
jeho po.vmnos~1 nejen venovaÍl pozornost jízdní dráze, nýbrž i pečovati
v kazder;r. smeru. o bezpečnost cestujících, pokud provozem dopravy
moh~a byh oh.rozena (§ 1299 obč. zák.). V zákonných ustanoveních
nema opory nazor prvého soudu, že žalovaný nesměl věnovati zvláštní'
pOzornost cestujícím, jeho povinnosti byly širší, jak právě uvedeno.
První soud dále přehlíží, že nárok žalobní opřen jest též o ustanovení
automobilového zákona, jenž npravuje ručení řidiče a vlastníka automobIlu za ovjsledek nehledě k zavinění osoby ručící, při čemž ručící
os~ba nemuze se od~o!ávati na povahu jízdného silostroje, na zvláštní
,:pusoby. am~?a selham neb~ nedostatky jeho činnosti (§ 2 cít. zák.).
zalo.v~ny~ ruCI ~t~d-i' ~bsolutne za povahu silo stroje a za bezvadné fungovam ~sech casÍl jeho v provozu, tudíž i za to, že při jízdě praskla
och;anna t.abule vpředu a že nen.'ohl okamžitě zjednati nápravu vsazemm no ve ho skla. Tohoto ručem byl by zbaven jen tenkráte v souz~'ném~ případ~, kdy~-i' prokázal vyviňovací důvody uvedené v § 2 aut.
zak. Zalovany zalozrl svou obranu na tom, že po odstranění tabule
mkdo ho o nějaké opatření nežádal (kteráž obrana podle toho co shora
uvedeno, nemůže vyviňovati), že škodnou událost zavinila si' sama žalobkyně a ~.e š~o~ná ~dálo.st nemohla i při řádných a věcných opatrnos!ech v n~em .Ilzdmho .srlostroje a zacházení s ním býti odvrácena.
V techto smerech nelze vsak při správném posouzení věci míti za to
ž~ žaloyaný dbal všech o!;atrností) jež za daných okolností zachovány
byh n;ely se stan~vI~ka zas ad prava občanského a se stanoviska § 2
a:,t. zak., podle mchz nebylo by sice lze žádati, aby žalovaný ihned
pred pokračováním v jízdě opatřil náhradu prasklé tabule neboť to
nebylo dobře možno. Leč není pochyby, že při vzniklém v~lmi ostrém
t~lll~ vzduchu jak~. řidič autobusu podle svých zkušeností při častých
pzdach !DUSil, SI pn pozornosti a péči o své cestující uvědomiti, že zasuno~a~1 dver~ do vozu JSou otevřeny, mohl se O tom snadno pouhým
krahckym ohlednutfm presvědčiti, a pak mohl bez zvláštní námahy
z~řídi~i sám zavř.ení těchto dveří. Žalovaný připouští v žalobní odpovedl, ze prasknutI tabule a vzniklému tak otvoru pokud se týČe v~kání
vzduchu nepřikládal žádnou dťlležitost, a' z výsledků průvodního ,ízení
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je patrno, že žalovaný~pot~J11 neuč.inil žádného opat.řen!, ~y prudký tlak
vzduchu byl znemožnen. zalovany tedy nedbal am nalezlte opatrnosh
ani nedbal žáélných opatrností v zacházení se silo strojem, ručí tedy za
škodnou událost, a to tím více, když připustil, že i při obsazení autobusu zasunovací dveře mohly býti zavřeny.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc odvolacímu soudu, by o odvolání znovu rozhodl.
Důvody:

Na souzený

případ nelze použíti zákona o provozu silostrojů.
důvodových zpráv, i z účelu zákona plyne, že bylo bezpodmínečné
ručení za škody z provozu silostrojů stanoveno jen vzhledem ke
zvláštní nebezpečnosti vozidla a jeho provozu. Nevztahuje se proto zákonné ručení na každou škodu za provozu, nýbrž jen na takové škody,
které jsou důsledkem zvláštního nebezpečí vozidla a jeho provozu. To

1z

jest patrno i z d?slovu záko~a ..Neb?ť § 1. zák. stanoví jen ~šeo?ec~ou
zásadu bezpodmlnečného rucem' a Jmenuje jen osoby, ktere rucem to
postihuje. Autentický výklad, na které škody se toto ručení vztahuje,
poskytuje ustanovení § 2 zák., jenž, ač mluví o vyviňovacích důvodech,
přece jen jasně uvádí meze toh~to ručení, pravě; .že po~inný ru.ČÍt:1
bude osvobozen, dokáže-li 1. že skoda nemohla byh odvracena am pn
řádných a věcných opatrnostech ve vedení jízdného silostroje a zachá.' zení s ním a 2. že ani z povahy jízdného silostroje nebo ze zvláštního
způsobu, ze selhání ne?o z nedostatku jeh.? čin?os!i nen;ů~e býti dovo:
zována. Z toho plyne usudkem z opaku, ze rucem nastava jen, byla-h
škoda způsobena některou z uvedených okolností. Prvá okolnost před
pokládá, že přípravě silo stroje k Jízdě, .udržoY,ání silostroie ve, způso~i:
losti k bezpečné jízdě a vedení sllostroje za jlzdy byla venovana ruČICI
osobou odborná ooatrnost podle § 1299 obč. zák. tak, by dopravované
osoby byly bezpeČně na určené místo dopraveny. Týká se tudíž .!ato
odborná péče jen těch zařízení, na nichž jest závislá bezpečnost jlzdy
samé to jest pohybu vozidla nikoliv však jinakých zařízení silo stroje,
které' na bezpéčnost a na způ~ob jízdy samé nemají vlivu. Druhá okolnost, povaha silostroje, předpokládá, by po technické stránce byl silostroj bezvadný, aby pohonné zařízení bylo bezvadné a by i celá kon:
strukce vozidla (rozměry) byly technicky správné tak, aby vadami
v tomto směru nebyla bezpečnost pohybem silostroje za jízdy ohrožována.Zvláštní způsob silo stroje záleží v rozdílnosti od jiných vozidel
(pohonná živelní sila, možnost výbuchu pohonných látek, větší rychlost,
houkání, možnost smyku při kluzké silnici a !;.). Selhání a nedostatek
činnosti spočívá zřejmě v neovládmití stroje nasledkem vady v pohonném zařízení. Žádný z těchto předpokladů 1!.ení v sou~eném, případ~~
splněn, neboť jde o rozbitou ochrannou sklenenou tabul~, ktera ne!;atr!
ani k pohonnému zařízení ani~eči~í vad?ým ~ilo~,trc~) po .!~chmcke
stránce, ani nespadá pod zvláštm zpusob s~~)Stroj~, jlmz s~ hSI o~. vo:
zi<;lel jiných, a o selhání nebo nedostatek cmnos!J pohonn!,ho zanz:m
zřejmě nejde. Vnikal-li rozbitou tabulí dovmtř autobusu pruvan, nedelo
se tak následkem provozu silo:,.troje, nýbrž j,e~ při proyozu ~.n.ení,proto
tato okolnost, která vyvolala ujmu na zdravI zalobkyne, v pnčlllne sou-
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vislo sti se zvlášť nebezpečnou povahu silostroje a jeho provozu. Avšak
ani podle občanského zákona (§§ 1295, 1297 a 12(9) nelze uznati, že
nárok žalobkyně jest důvodný, ana neprokázala zaviněni žalovaného.
Nelzeť spatřovati neopatrnost žalovaného v tom, že před započetím
jízdy neuzavřel bez vyzvání dveře mezi řidičským stanovištěm a
vnitřkem autobusu, poněvadž záleží na cestujících, zda průvan chtějí
snášetí, čili nic, zejména když v hustě obsazeném autobusu bylo dusn'o
a kromě horních ventilačních otvorů nebylo jiného otvoru uvnitř vozidla, jímž by vzduch vnikal, a žalovaný nemohl předvídati, že žalobkyně není proti průvanu zdolná.
čís.

13444.

V otázce náhrady škody podle § 394 ex. ř. jest dovolací rekurs při
pustný.
Zahájil-li navrhovatel, jemuž bylo povoleno prozatimní opatření,
přislušné sporné řízení, nevedlo-Ii však toto řizení k rozhodnutí o jsoucnosti nároku (při zpětvzetí žaloby, odmltnutí pro nepříslušnost, odmítnutí pro spor již zahájený), jest míti za to, že se žádost ohrožené strany
ukázala jinak neodůvodněnou (§ 394 ex. ř.).
(Rozh. ze 'dne 12. dubna 1934, R II 137/34.)
Žalobkyně žalovala R-a o zaplacení 82.697 Kč s přís!. a za sporu
si vymohla prozatimni opatření usnesením ze dne 30. října 1930,
v němž k zajištění zažalovaného nároku bylo zapovězeno žalovanému
nakládati s pohledávkou 56.000, Kč příslušející mu proti firmě A. Ža- ..
lovaná strana podala proti tomuto zatimnímu opatření stížnost a odpor,
jimž nebylo vyhověno. Ve věci samé rozsudkem první stolíce bylo žádosti žalobní vyhověno, vrchní soud usnesením ze dne 12. října 1931
rozsudek první stolice zrušil a žalobu odmítl, kteréžto usnésení vrchního soudu nejvyšší soud potvrdi!. Návrhu žalovaného, by bylo žalobkyni uloženo dáti mu náhradu podle § 394 ex. ř., s o udp r v é s to I i ce vyhověl. Rek u r sní s o u d návrh zamítl. D ů vod y: Podle
§ 394 ex. ř. má strana, k jejímuž návrhu bylo povoleno prozatimní
opatření, dáti odpůrci náhradu za všechny majetkové újmy, které mu
zatimním opatřením byly způsobeny. Z tohoto ustanovení důsledně
plyne, že se musí nahraditi i útraty vzniklé řízením o povolení zatimního
opatření, neboť i tyto útraty jsou majetkovou újmou (stejně sb. n. s.
čís. 10.956). Tím jest zároveň řešena další otázka stížností nadhozená,
zda žalovaný byl povinen účtovati tento nárok v útratách sporu a zda
nejde tu o věc rozsouzenou, ano o útratách sporu bylo již pravoplatně
rozhodnuto. Neboť, přiznává-li se útratám řízení o zatimním opatření
povaha majetkové újmy po rozumu § 3!14 ex. ř., jest žalovaný oprávněn
domáhati se náhrady této újmy mimo rámec procesnich útrat, a nemá
rozhodnutí o útratách sporu na tento jeho nárok vlivu. Jest však souhlasiti se stížností, že tu není dalšího předpokladu § 394 ex. ř., by
návrhu žalovaného bylo vyhověno. Odpůrce strany ohrožené má nárok
na náhradu majetkové újmy podle § 394 ex. ř. jen, když buď 1. nárok
ohroženou stranou tvrzený, pro který bylo zatimní opatření pOloleno,
se pravoplatně odepře, nebo 2. se ukáže, že žádost jest jinak i,eodů-

vodněna,

nebo 3. promešká-li strana lhůtu k podání žaloby nebo k vedení exekuce. Případ 3. uvedený nemohl nastati, ježto zatimní opatření
bylo povoleno za sporu. Případ 1. také nenastal, ježto o uplatruovaném
nároku nebylo věcně rozhodnuto, neboť žaloba byla odmítnuta vzhledem na zahájení sporu o témže nároku. Může se tedy jednati jen o pří
pad 2. Tu pak nelze říci, že se ukázalo, že žádost o povolení zatimního
opatření byla jinak neodůvodněna. Zatimní opatření bylo povoleno,
k odporu proti zatimnímu opatření bylo uznáno za přípustné a přimě
řené a také stížnosti do tohoto usnesení nebylo vyhověno. Došlo sice
ke zrušení zatimního opatření, avšak nikoliv z důvodů věcných, že se
totiž ukázalo neodůvodněným, nýbrž z důvodů formálních, že totiž
ukončením sporu uplynula lhůta, na kterou bylo zatímní opatření povoleno. Zatimní opatření bylo tedy odůvodněno (stejně Neumann
k § 39'4 str. 1142 vydání 1909 až 1910).
Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

DlI vo dy:
Jest především při svědčiti dovolacímu stěžovateli, že dovolací rekurs
jest přípustný, poněvadž nejde o rozhodnutí soudu druhé stolice
v otázce útrat podle § 528 prvý odstavec c. ř. s., nýbrž o náhradu škody
podle § 394 ex. ř. Dovolacímu rekursu nelze upříti oprávnění, neboť
,rekursní soud neposoudil věc po právní stránce správně. Lze ovšem
přisvědčiti právnimu názoru rekursního soudu, že podle § 394 ex. ř.
jest nahraditi odpůrci útraty, jež mu vzešly prozatimním opatřením
(srov. rozhodnutí sb. n. s. čís. 10.956) a že nejde o věc r o z s o u z e n o u, když bylo o útratách s por u již pravoplatně rozhodnuto. Nelze
však při svědčiti rekursnímu soudu, pokud se domnívá, že tu není dalších předpokladů § 394 ex. ř., by návrhu žalovaného bylo vyhověno.
Prozatimní opatření se ovšem povoluje, je-li mimo ohrožení osvědčen
i nárok (§ 389 ex. ř.), avšak to jen za předpokladu, že nárok bude soudním rozhodnutím najisto postaven (§ 391 ex. ř.). Zahájil-li navrhovatel
sice příslušné sporné řízení za tímto účelem, nevedlo-Ii však toto řízení
k rozhodnutí o jsoucnosti nároku (zpětvzetí žaloby, odmítnutí pro nepříslušnost, odmítnutí pro spor již zahájený), jest míti za to, že se žádost ohrožené strany ukázala jinak neodůvodněnou. Tomuto důsledku
mohla žalobkyně v tomto případě zabrániti jen tím, že by byla po odmítnutí žaloby bez zbytečného průtahu pokračovala ve sporu již zahájeném (Ck II 145/28), což však ani netvrdila. Jsou tu tudíž veškeré
předpoklady § 394 ex. ř. pro přisouzení náhrady za majetkové újmy,
které byly způsobeny žalovanému prozatimním opatřením.
čís.

13445.

. Moravský honebni zákon (ze dne 26,. července 1912, čís. 4 z. zák.
'
pro Moravu na rok 1914).
Psy lze utratiti jen, běhají-Ii bez pána v určité vzdálenosti od před
mětů v zákoně uvedených a jen, byli-Ii v této vzdálenosti postiženi.
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stačl, je-li dán jeden z předpokladů, - vzdálenost 300
hospodářských staveni nebo stád, nebo 30 m od cesty - ,
v chráněném územl, kde nesmí býti pánem honitby nebo

m od ~V'''U.
aby
jeho IOV'Cllll'

strážným personálem utracen.
K tomu, aby pes mohl býti utracen, se nevyžaduje, aby
zvěř, stačl, že p o b I h á bez pána.
Za psa bez pána jest psa považovati, je-li od svého pána (držitele)
tak vzdálen, že nelze pozorovati vztah psa k osobě jeho držitele.
Ručenl pána honitby za škodu, ježto jeho strážný personál
psa (§ 67 zák;), nelze posuzovati podle § 68 zákona.
(Rozh. ze dne 12. dubna 1934, Rv II 560/32.)
Ve sporu domáhal se žalobce na žalovaných náhrady 5.000 Kč za
to, že první žalovaný Ferdinand H. jako lovčí strážný personál druhého
žalovaného Roberta S-a těžce poranil žalobcova psa, po střeliv ho, když
pobíhal v honbišti druhého žalovaného. Niž š í s o u d Y odsoudily
prvního žalovaného k požadované náhradě, žalobu proti druhému žalovanému o d vol a c í so u d, změniv rozsudek prvniho soudu La"""l.
Rozsudkem odvolacího soudu cítil se stiženým první žalovaný, nf()tn,7p:
byl k požadované náhradě odsouzen, a žalobce, protože byla
loba proti druhému žalovanému zamítnuta.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání ani té ani oné strany.

bihá bez pána. Za psa bez pána jest považovati psa vždy, je-li pes od
svého pána (držitele) tak vzdálen, že nelze pozorovati vztah psa k osobě
'eho držitele.
J K d o vol á níž a lob c e: Ručení pána honitby za škodu způso
benoU jeho lovčim strážným personálem nelze v souzeném případě posuzovati podle § 68 mor. hon. zák., neboť tento paragraf upravuje jen
povinnost k náhradě škody, způsobené lovčim personálem na honě.
O takový připad však nejde. Přichází proto v úvahu obecný předpis
§ 1315 obč. zák. Odvolaci soud posoudil věc po právní strá?ce správně,
uznav" že ze zjištěného ojedinělého připadu nelze usuzoval! na nezdatnos t prvního žalovaného, který jinak po dlouhá léta správně konal
službu hajného. Tomuto názoru neodporuje ani rozhodnutí čís. 7780 sb.
n s. ve kterém šlo o provinění zaměstnance tak závažného rázu, že sa~o ~ sobě svědčilo o jeho nezdatnosti. Tomu však v souzeném případě
tak není.
čís.

13446.

Bylo-Ii zůstaviteli (učiteli na soukromé škole) za jeho života uloženo
pravoplatným výměrem, by vrátil P!eplat.e~ pensij'!ích po~itk?,. b,Yla
věc s konečnou platnosti rozhodnuta 1 proh Jeho pozustalosh (dedlcum)
a netlí přlpustné opětné projednáváni téže věci pořadem práva ani z dů• vodu přechodu závazku na dědice.
(Rozh. ze dne 13. dubna 1934, R I 13CJj34.)

Důvody:

K d o vol á níž a lov a n é h o Ferdinanda H-a: Nižší soudy zjistily, že první žalovaný střelil na psa žalobcova, když sám, bez pána,
pobíhal v honbišti druhého žalovaného ve vzdálenosti více než 300 m
od nejbližšího stavení, nebyl však 30 m vzdálen od silnice. Jde o výklad
§ 67 moravského honebního zákona v otázce, zda první žalovaný byl
oprávněn psa usmrtiti. Podle §67 mor. honebního zákona ze dne 2'6.
července 1912 čís. 4/1914 z. zák. může pán oprávněný k honbě nebo
jeho lovčí strážný personál usmrtiti psy, kteří postíženi byli sami běha
jíce ve vzdálenosti 300 m od domu, hospodářských stavení nebo stád,
nebo 30 m od cesty. Z ustanovení tohoto plyne, že psy lze utratiti jen,
když běhají bez pána v určité vzdálenosti od předmětů v zákoně uve_
dených, a jen, když byli v této vzdálenosti postiženi. Zákon vymezuje
určité volné území, ve kterém pes může volně pobíhati, a toto území je
vymezeno do vzdálenosti 300 m od domů, hospodářských stavení nebo
stád, nebo 30 m od cesty. Stačí tedy, je-Ii dán jeden z uvedených před
pokladů, d03DO m od stavení, nebo do 30 m od cesty, by pes byl
v chráněném území, kde nesmí býti pánem honitby nebo jeho lovčím
strážným personálem utracen. Posoudil tudíž odvolací soud věc po
právní stránce správně, uznav, že první žalovaný jednal za zjištěného
stavu věci proti předpisu § 67 mor. honeb. zákona. Ku příslušné zmínce
dovolací odpovědi žalobce se však podotýká, že § 67 mor. honeb. zák;
nevyžaduje, aby pes lovil zvěř, nýbrž k tomu, aby mohl býti pánem honitby nebo jeho lovčím strážným personálem utracen, stačí, že jen po-

žalobou, zadanou na krajském soudě civilním v Praze, domáhal ~e
československý stát (školní správa) na pozůstalosti VácJava P-a, byvalého učitele soukromé evengeIické školy ve V., zaplacení přeplatků
na pensijnich požitcích, jemu ve vyšší míře, nežli mu příslušely, omylen;
vyměřených, ano nešlo o učitele veřejné školy obecné. S o udp r ":. e
st o I i c e vyhověl námitce nepřipustnosti pořadu práva v úvaze, ze
Václav P. tím, že mu bylo povoleno přistoupiti k pensijnímu fondu uči
telskému a že do toho fondu požadované přispěvky platil, byl na roveň
postaven učitelltm veřejných škol a ježto také podle týchž zásad bylo
příslušnými úřady v této věci postupováno a rozhodováno, jako by šlo
o učitele veřejné školy, má tu ohledně Václava P-a platnost dvorský
dekret ze dne 16. srpna 1841 čis: 555 sb. z. s. Tomu není na závadu, že
jest žalována pozůstalost po Václavu P-ovi, což jest jen důsledkem
práva formálního, ale nikterak z toho neplyne, že vymáhání přeplatků
patří na pořad práva. Rek u r sní s o u d zamítl námitku nepřípust
nosti pořadu práva.
Ne j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

. Není o tom sporu, že zaopatřovací požitky, o jichž vrácení ve sporu
nebyly zemřelému Václavu P-ovi vypláceny na základě soukromoprávního titulu, nýbrž že mu byly vypláceny z veřejných prostředků na
, základě právních aktů příslušných školských úřadů, takže nesejde na
běží,

Civilní rozhodnutí XVI.
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tom, že byl zemřelý učitelem na soukromé škole, pokud jde o právní povahu nároku na požitky a nároku na vrácení přeplatku. Podle tvrzení
žalující strany byly zemřelému Václavu P-ovi po zjištění omylu a zrušení .nesprávných výnosů předepsány pensijní požitky výměrem zemské
školní rady ze dne 31. ledna 1925 se zpětnou platností od 1. listopadu
1918 podle pravidel ze dne 3·1. března 1908, čímž vznikl přeplatek
36.9'10 Kč. K odvolání zemřelého byl z nařízení ministerstva školství a
národní osvěty vydán nový výměr ze dne 28. května 1927, který byl
Václavu P-ovi dne 14. června 1927 doručen a nabyl moci práva. Podle
tohoto rozhodnutí bylo mu přeplaceno o 19.535 Kč. Žalující strana poukazuje ve svém rekursu výslovně k tomu, že tento výměr P-ovi doru~
čený nabyl právní moci a že v něm stanovena byla povinnost P-ova
vrátiti uvedený přeplatek, že však P., než došlo k exekučnímu vymáhání přeplatku na něm, zemřel, takže tento pravoplatný dluh přešel podle § 548 obč. zák. na pozůstalost, případně na dědice a proto že
také patří jeho vymáhání na pozůstalosti jako dědická žaloba na pořad
práva. Rekursní soud uznal toto odůvodnění za správné a proto uznal
pořad práva za přípustný. V tom však nelze mu dáti za pravdu. Úmrtim
dlužníkovým nemění se nic na právní povaze závazku a nároku z něho
vyplývajícího, po právní stránce zůstává jednotnost osoby jak za projednávání pozůstalostí tak i po jejím odevzdání dědíci, pokud se nárok
proti dědici uplatňuje jako proti právnímu nástupci dlužníkovu, neboť
i pak dědic representuje dlužníka. Exekuční titul vydaný proti dlužníku
působí také proti pozůstalosti před odevzdáním a proti dědici po odevzdání pozůstalosti. Byl-li tedy podle tvrzení žalující strany již za ži-·
vota Václava P-a·vydán proti němu výměr, který nabyl také materiální
právní moci, takže mohl býti exekuční cestou vymáhán, byla věc s konečnou platností rozhodnuta s účinkem také proti pozůstalosti, případně
proti dědicům dlužníkovým (§ 547 obč. zák.), a opětné projednání téže
věci pořadem práva není možné ani z důvodu přechodu závazku na
dědice. Usnesení pozůstalostního soudu, jímž byla finanční prokuratura
uvědoměna o tom, že dědic nárok neuznal a že nezbude než podati žalobu na pozůstalost, na věci nic nemění, protože tím o otázce přípust
nosti pořadu práva nebylo rozhodnuto s konečnou platností.
čís.
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úprava pachtovného při zemědělských pachtech (vládni nmzení ze
dne 29. července 1933, čis. 164 sb. z. a n.).
Oznámeni nároku na úpravu pachtovného podle § 7 vl. nanzeni
mohlo býti platně učiněno i osobě, jíž propachtovatel svěřil hospodář
skou správu své propachtované nemovitosti.
(Rozh. ze dne 13. dubna 1934, R I 274/34.)

s o udp r v é s t o I i c e zamítl návrh· na úpravu pachtovného.
Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc prvému
soudu, by o návrhu znovu rozhodl.
Ne j vy šš í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu a uvedl v otázce, o niž tu jde, v

důvodech:

Nelze schváliti názor dovolacího rekursu, že oznámení nároku na
úpravu pachtovného matce propachtovatelky Amalii R-ové neodpovídá
předpisu § 7 vlád. nařízení. Z předložené korespondence plyne, že
Amalie R-ová nejen přijímala jménem své dcery od navrhovatele pachtovné, nýbrž že činila všechna opatření o tom, jak si má pachtýř počí
nati při užívání spachtovaného domu a při obdělávání spachtovaných
polí, a že pachtýř v tom směru jen s ní jednal, aniž její dcera Hi1da
H-ová co namítala. Tím je bezpečně prokázáno, že propachtovatelka
Hilda H-ová svěřila své matce Amalií R-ové hospodářskou správu své
propachtované nemovitosti, pročež se oznámení nároku navrhovatelova
mohlo státi bud' Hildě H-ové, nebo Amalii R-ové (§ 7 vlád. nařízení).
čís.

13448.

Pro nárok na vrácení toho, co žalobce po pravomoci odsuzujícího
trestního rozsudku zaplatil státu na útratách trestního nzení, dovozovaný z toho, 'Že trestní rozsudek byl pak rozsudkem nejvyššího soudu
ve výroku o vině a o trestu a o souvisejlcích nárocích mimořádnou revisí zrušen a že pak trestní řízení proti žalobci bylo právoplatným usnesenim ·přlslušnéhosoudu zastaveno, jest pnslušný krajský soud civilní
v Praze.
(Rozh. ze dne 13. dubna 1934, R I 311/34.)
Žalobou, zadanou na krajském soudě civilním v Praze, domáhali se
po Vilému R-ovi na československém státu vrácení toho, co zů
stavitel zaplatil na útratách trestního řízení byv pravoplatně odsouzen
trestním rozsudkem, jenž byl pak povolením mimořádné obnovy trestního řízení zrušen a pak trestní řízení, ježto Vilém R. zatím zemřel, zastaveno. S o udp r v é s t o I i c e vyhověl námitce nepřípustnosti pořadu práva a odmítl žalobu. D ů vod y: Žal obcí opírají o §§ 1431 a
1435 obč. zák. žalobní nárok, by bylo vráceno, co bylo bezdůvodně placeno. Vílém R. byl odsouzen trestním soudem. Nezaplatil náklady trestního řízení na základě civilněprávního nároku, nýbrž na základě veřej
noprávní povínností. Nárok na vrácení loho, co z důvodu veřejnopráv
ního bylo placeno, nemůže mítí jinou povahu, než nárok na samo placení. A ten jest veřejnoprávní, a nemohou o něm rozhodovati občanské
soudy podle § 1 j. n. Mohlo by se ovšem zdáti, že otázka veřejného
práva jest tu. jen otázkou předurčující, kterou soud může sám řešiti
(§ 190 c. ř. s.), ale není tomu tak, neboť celý nárok koření v právu veřejném. Vždyť jinak ten, kdo z důvodů veřejnoprávních jest k placení
zavázán, mohl by, obcházeje správní úřad, do jehož oboru rozhodovati
o tom patří, tím, že by zaplatil a pak z dů-vodu ne dluhu vznesl na soud
nárok na vrácení, uvésti v nivec zásadu rozdělení správy a soudnictví
(sb. nejv. soudu čís .. 7287). Žalobci by mohli opírati svúj nátok jen o zákon číslo 109/1918 ř. zák., avšak podle ustanovení tohoto zákona jednak není tento. soud věcně příslušný (§ 5), jednak tu nejsou ani ostatní
podmínky materielněprávní [§ 2 odst. (2) a (3) J. Avšak o tento zákon
dědí ci
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žalobci svůj ná;ok žalobo~. vymáha.ný ~ůbec neopiraji. Rek u r sní
s o u d za~l1Itl. ~amltk~ .~epnpustnostt poradu práva. D ů vod y: ŽalobCI neoplraJI zalob111 narok o ustanovení zákona čís. 109/1918 a tak'
nemohou, an Vilém R. z~mřel, než. sám mohl nárok uplatnili, nýbr~
o ~ 1431 a 1435 obč. zak. ŽalobcI požadují jako dědici Viléma R-a
zpet út;aty, kt,eré Vilém R. zaplati! _státu na základě pravoplatného ods0ll!.em . trestmm rozsudkem, kteryz rozsudek byl však povolením mimoradn~ ob_~ovy' trestního řízení, zrušen, a na to, když mezítím Vilém
~. ze~rel, nzem tre~tnt bylo ~astaveno. Rekursní soud považuje sice
z~lobm narok _z~ vereJn.opra~m,. nebo~ i kondikce plnění veřejnopráv_
mho ,Je. uplatn:l1Im v~reJnop:avmho naroku, ale nejde o nárok, k iehož
vyma~am)e J;re~epsana sJ;ravní. ces.ta - jak je. tomu na příklad u· pře
pla~ku dan~vych, o. t~k~vych naroclch proŤ! statu Je povolán rozhodovaŤ! kr.a]sky soud_ Clvlll1l v Praze podle zák. čís. 4/1918, to jest soud
u ktereho byla zaloba vznesena (podobný případ řešen v rozh. čis'
12086 sb. n. s., kde sice nejde o útraty ale také o kondikci z veřeino~
právního důvodu).
'
J
N e j vy Š š í s o u d

nevyhověl

D

ů

dovolacímu rekursu.

vo dy:

.?~lobci _neo~ír_ají

žalobní prosbu o předpisy zákona čís. 109/18 ř. z.
na zretell skody a újmy odsouzeného, jichž základem není zavinem n_ebo porušení zákonných předpisů a služebních povinností a
z nlch~ nevyplynu} ~řesun majetkových hodnot ze jmění odsouzeného
do ma]e~k~. osob t:':Ť1ch n,ebo. s}átu, ba použití těchto předpisů sami pří
~o .vylucu]l. Rovnez neoplra]l zal ob u o skutečnosti, jež by bylo lze podradl:1 P?d ;zakon, který ';lá na mysli § 9:2 úst. listiny. Proto netřeba se
zabyvatt vyv_ody dovolaclho rekursu, pokud nepřípustnost pořadu práva
dovozuJe :' te~hto zákonný~h př~dpisů; Pře~měter:' žaloby je sporný nárok na vracem toho, co pravm predchudce zalobcuv po pravomoci trest~ího !,ozsudku krat~kého soud~ v~. ze dne 24. ledna 1925 zaplatil na
utratach trestmho nzem, kteryzto narok žalobci dovozují z toho že rozsudek ten byl rozhodnutím nejvyššího soudu ze dne 26. května' 1931 ve
výroku o vině a trestu a s tím souvisejících nárocích mimořádnou revisí
zr~šen a že pak trestní řízení proti Vilému R-ovi bylo usnesením krajskeho soudu. v L. zast:;,:veno. Žal?bci dovolávají se předpisu § 1435 a
1431 obč. z~k. o., m~]Ice za to, ze by byl erár bezdůvodně obohacen,
kdyby I na~ale ony ~a_stky I;0držel, když právní důvod jejich úhrady pominul. Netreba .zd:,. reslŤ! .otazku, zda lze tento nárok považovati za ryze
soukro~op!,avl1l, CI ::a narok po~~hy yeřejnoprávní, ano jde o útraty
pl.acene eraru, p;otoze ~ tomto pnpade byl by dovolaný soud přísluš
nym podle § 1 zakona. ČIS. 4/18 sb. z. a n., jak správně dovodil rekursní
soud., Am ;.t ?á~oků. voeřéjnoprávní povahy nelze zásadně vyloučiti ob?obne pOUZIŤ! predplsu § 1431 a násl. obč. zák. Otázka zda si stát za:~lov.anQu čá~tkl1 podrž~I,. či zda byla vynaložena na 'útraty trestníh~
nzem, a Ize~}1 te;ly ~luvIŤ! o obohacení státu, dotýká se již merita věci
a ~elze se.]I oblrat~.v to_mto rozhodnutí, týkajícím se jen přípustnosti
poradu prava, po pnpade věcné příslušnosti dovolaného soudu.
m_aJ~cI

l

čís.
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Za platnosti zákona ze ,dne 19. června 1931, čís. 100 sb. z. a n., jsou
nařizení civilních soudů, vydaná v nesporných právních věcech potud

exekučním
(2) zák.

titulem, pokud mohou býtí vykonána podle § 50 odst. (1) a
100/1931 sb. 1-. a n.

čís.

Jsou tudíž usnesení vydaná v nesporném řizenJ vykonatelná, třebaže
nenabyla ještě právní moci, ale jen tak dlouho, dokud nebyl proti nim
podán rekurs. Jakmile byl však rekurs podán, má účinek odkladný a
exekuci lze vésti jen, jsou-li tu podmínky exekučního řádu pro exek~cí
zajišťovaci.

(Rozll. ze dne 13. dubna 1934, R 1 322/34.)
Usnesením v nesporném řízení ze dne 10. července 1933 bylo Maxu
W-ovi uloženo, by složil na soudě 300 Kč a no Kč. Rekursní soud
usnesením ze dne 23. srpna 1933 napadené usnesení potvrdil. K návrhu
oprávněné ze dne 9. září 1933 povolil s o udp r v é s tol i c e dne
20. září 1933 k vymožení nároku na soudni složení 1.020 Kč exekuci
zabavením, úschovou a prodejem svršků dlužníkových, ač dlužník podal dne 10. září 1933 proti usnesení rekursního soudu ze dne 23. srpna
1933 dovolací rekurs. Rek u r sní s o u d usnesením ze dne 9. ledna
. 1934. exekuční návrh zamítl. D ú vod y: Povinný podal proti exekučnímu titulu včas dovolací rekurs, kdežto vymáhající strana ještě
před rozhodnutím nejvyššího soudu o tomto dovolacím rekursu po"
dala návrh na povolení exekuce, o niž tu jde, který návrh proto
bylo jako předčasný zamítnouti. Nebylo ani tvrzeno a ani nevychází ze
stavu věci na jevo, že jsou splněny podminky § 50 odst. (2) zák. čís.
100/1931 pro okamžitý výkon exekučního titulu ještě nepravoplatného.
Na tomto posouzení nemění nic, že nejvyšší soud stížnosti povinné
strany nevyhověl, poněvadž povolení exekuce jest posuzovati podle doby
dojití exekučního návrhu, pokud se týká podle doby jeho vyřízení.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

V souzeném případě nežádala nezl. Gabriela E-ová o povolení exeku;e podle předpisů nesporného řízení, kterou vykonává soud nesporný
v rí~ení nesporném, nýbrž, jak z exekučního návrhu jest patrno, o exekUCI uhrazovací podle ustanovení §§ 2'49 a násl. ex. ř., na základě vykonatelného usnesení okresního soudu v D. ze dne 10. července 1933.
Prvý soud žádanou exekuci také povolil a o její výkon dožádal okresní
soud v H. Rekursní soud právem napadeným usnesením usnesení prvého
so,udu změnil a exekuční návrh zamítl. Podle § 3 ex. ř. lze povoliti exekuci jen podle exekučních titulů. Exekučním titulem po rozumu exekuč
ního řádu jsou podle § 1 čÍs. 6 ex. ř. nařízení civilních soudů, vydaná
v nesporných právnich věcech potnd, pokud podle předpisů pro ně plat-

~ čís.
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ných mohou býti vykonána. Těmito předpisy pro ně platnými jsou nyní
předpisy § 50 odst. (I) a (2) zák. čís. WO/1931 sb. z. a n. Podle těchto
ustanovení jsou usnesení vydaná v řízení nesporném vykonatelná, třebas
nenabyla ještě právní moci (§ 50 odst. (1)), ale jen tak dlouho, dokud
nebyl proti nim podán rekurs (§ 50 odst. (2). Jakmile byl však rekurs
podán, má účinek odkladný, a exekuci bylo by pak lze vésti jen, jscu-li
tu podmínky exekučního řádu pro exekuci zajišťovací (§ 370 ex. ř., viz
Hora, Soudní řízení nesporné str. 140). V souzené věci podal dovolací
rekurent proti usnesení rekursního soudu ze dne 23. srpna 1933, jímž
usnesení prvého soudu bylo potvrzeno, dovolací rekurs dne 10. září
1933, rekurs ten měl podle ustanovení § 50 odst. (2) zák. čís. 100/1931
sb. z. a n. odkládací účinek, nebylo proto usnesení prvého soudu v exe- .
ku čním řízení vykonatelné a nebylo lze na základě něho povoliti žádanou uhrazovací exekuci.

423

Důvody:

Dovolací rekurentku lze poukázati ke správ~ým důvodům napadeného usnesení, jež vývody dovolacího rekur~u nt jak nebJ::I~ VJ;'vraceny.
Právem poukázal rekurs ní soud k rozhodnuh sen3'tu pro rese';l kc: mpe tenčních konfliktů ze dne 12. prosm~e 1927 ČIS. 470, k nemuz pro
stručnost poukazuje také soud dovolacl.
čís.

13451.

Odpilrčí řád (ze dne tO. prosince 1914, čís. 337 ř. z~.).
Exekuční úkony vymáhajícího věřitele nejso.u ~pr~vldl~ ?dpo!oyatelné. Odporovati jim ~t;, jso~.-li. zalo~~!1Y !!ll pravnun jednam dluzníka,
směru jlcím ke zkrácem Jeho Jtnych ventelu.

(Rozh. ze dne 13. dubna 19M, Rv 1 1843/32.)
čís.

Přípustnost pořadu

již prý zavinil

finanční

13450.

práva pro nárok proti státu na náhradu škody,
úřad nesprávným postupem.

(Rozh. ze dne 13. dubna 1934, R I 345/34.)
Žalobce domáhal se na vrchním komisaři okresniho finančního ředi
telství K-ovi a na československém státu náhrady škody z důvodu, že
prý byl vinou žalovaného K-a vehnán do sporů, jež ho stály zažalovanou částku a že československý stát ručí za svého úředníka. S o u d
p r v é s t o I i c e odmítl žalobu pro nepřipustnost pořadu práva. R e k u r sní so u d zamítl ohledně žalovaného československého státu námitku nepřípustnosti pořadu práva. D ů vod y: Žalobce uplatňuje proti
státu nárok na náhradu škody, kterou zavinil státní finanční úřad svým,
podle· tvrzení žalující strany, nesprávným postupem, že totiž dal žalobci
příkaz, aby nedoplatek trhové ceny auta ve výši 3.000 Kč složil k soudu,
ježto dřívější vlastník Jan K. dluhuje na silníční dávku více peněz. Žalobce ve sporu s Janem K-em o zaplacení nedoplatku 3.000 Kč podlehl
a uplatňuje proto proti státu nárok na náhradu škody vzniklé vedením
sporu. Nárok tohoto druhu jest podle §§ 1295 a 1338 obč. zák. i podle
své právní povahy nárokem soukromoprávním. Na této právní povaze
tohoto nároku soukromoprávního nemění nic okolnost, že onen právní
poměr, který byl založen mezi žalobcem jako nynějším majitelem auta
silniční dávkou povinného a mezi státem k vybírání dávky oprávněným,
byl poměrem rázu veřejnoprávního. Je-li nárok vznesený proti státu na
náhradu škody způsobené postupem státních orgánů nárokem soukromoprávním, pak rozhodují o takovémto nároku zásadně řádné soudy
(Dodatek III. k svazku IX. sb. n. s., rozh. senátu pro řešení konfliktů
kompetenčních ze dne 12. prosince 1927 čís. 470 z r. 1927). Jiná jest
ovšem otázka, zda jsou splněny předpoklady této žaloby. Tuto otázku
však nelze řešiti v mezisporu o námitce nepřípustnosti pořadu práva.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

žalující firma domáhala se na Mari~ K-ové, ~y bylO u~náno p.rávem~
že se pohledávka žalované 50.000 ~c'. pro !,1Z .vedla zal?,::ana pro li
Josefu K-ovi exekuci jakož i exekučm zastavm pravo nabyte zalovanou,
prohlašují za bezúči~né proti pohl':.dávce ž~l.obkyně. za Jose!em !,:~m.
Zaloba. byla zamítnuta s o u d Y v sec h trl s t o II C, N e J v y s S I m
s o ude m z těchto
důvodů:

žalobkyně omezila dovolání již jen na odpůrčí důvod pod~e §. 2 čís. ~
odpůrčího řádu čís. 337/1914 ř. z., jejž spatřuje,: tom" z~ zalovana

vedla na dlužníka Josefa K-a ex e k ? ~ io a za~a."Ila o:~ly jeho. sklad
zboží, aniž prokázala, že jí úmysl dluzmkuv zkralIlI o~entel~, a~1 .nebyl
znám, ani znám býti nemusil. Dovolací soud předevs.ln;' zduraznuj.e, ~.e
se mohl obírati věcí jen v mezích dovoláni. E?,e~učm ukony ':"Yrn ahaJl cího věřitele nejsou zpravidla o~p.orov~t~lnyml. o9~p~rovatI Jim. lze,
jsou-li založeny na právním jedn~m ?luzmka~ smeruJl:lm ke zkrace~1
jiných věřitelů. To však žalob kyne am netvrdila a neprednesla skutecnosti, nasvědčující takovýmto machinacím m~zi dlužníken;'. a ~alova.nou,
nýbrž odporovala vedení. exekuce jen v. SOUVislostI s. notarskym. spisem
z 15. února 1927, jímž se Josef K. zav~zal k. I'lace?l. 50.090. Kc, manželkou (žalovanou) mu zapůjčených. Zavadne je.dnam dluzmka, pokud
by bylo dovozováno z notářského SpiSU, se ovsem nes,talo ne?~~o,ro
vatelné tím, že žalovaná na základě tohoto vykonatelneho n?tarsK~ho
spisu proti dlužníkovi vedla exekUCI a nabyla tak soud:ovsk<;ho pra."a
zástavního (§ 6 odpůrčího řádu). Exekuce však o ~obe . nem pravm~
jednáním dlužníkovým a ani nabytí soudcovské.ho pr,:va .zast~vm~o .ne~~
takovým jednáním a bylo by lze odporovati Jen pr~vmm,u jedn~m pn
sepsání vykonatelného notářského SpiSU, 'p?k.,:? se ~y~e narok.u, Jl.m z~
loženému. To však dovolatelka v dovolam JIZ neČI?I, podotykaJlc ,vy:
slovně, že notářským spisem po případě nikt~rak zkracena .~ebrla, ny~rz
teprve v Ý k o n e m exe~uc:. Ostatn~ by am ne!1'0hla notarskemu SpiSU
odporovati pro uplynutI lhuty § 2 ČIS. 3, odp. r.

-
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vedení správy a zastupování tohoto podniku, byl pochybený a neodpovídá zákonu s hlediska § 355 ex. ř. a právem jej rekursní soud změnou
unesení soudu prvé stolice zamítL Stačí v tom směru odkázati rekurentku na příslušné důvody napadeného usnesení.
čís.
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Pracovní soudy (zákon ze dne 4. července 1931, čís. 131 sb. z. a n.)
nejsou příslušné pro žalobu zaměstnance o náhradu škody proti zaměst
nancům téhož zaměstnavatele, opřenou o to, že žalovaní nedbali bez-

(Rozh. ze dne 13. dubna 1934, R II 123/34.)
K návrhu společnice firmy K. a spol. povolil s o udp r v é s t o I i ce
proti Bedřichu L-ovi exekuci, by bylo vynuceno zanechání dalšího vedení správy a dalšího zastupování společenského podniku K. a ~pol.
Be~ř1chem L-~m tím, že .~e stra~a vy:máhající zmoc~u)e sou?em, by
odnala povmne strane dals! vedem spravy a zastupovam spolecenského
podniku. Rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. D ů vod y: Zatímním opatřením byla k návrhu ohrožené strany odpůrci Bedřichu
L-ov! Jako dosavadnímu správu vedoucímu společníku firmy K. a spol.
odňata správa společenského podniku firmy K. a spol. a právo ji zastupovati provisorně do doby, až rozhodčí soud pravoplatně o tomto
nároku ohrožené strany rozhodne. Bedhchu L-ovi jako odpůrci ohrožené
strany bylo zakázáno, by správu společenského podniku firmy K . a
. spoL nevedl a firmu dále nezastupoval. Aby bylo vynuceno na Bedřichu
L-ov! zanechati další zastupování společenského podniku firmy K. a
spo!., navrhla vymáhající strana, by soud ji zmocnil, odejmouti straně
povmné další vedení správy a zastupování společenského podniku.
K vydobytí nákladů bylo navrženo povolení mobilární exekuce a prvý
soud tomuto návrhu vyhověl a exekuci, jak byla navržena, povolil. Jak
z usnesení, povolujícího zatímní opatření a z exekučního návrhu plyne,
má býti vymoženo na straně povinné, by zanechala další vedení a další
zastupování společenského podniku firmy K. a spol. O vymáhání toho,
by bylo něco opomenuto, jedná § 355 ex. ř., který ustanovuje, že se
exekuce proti dlužníku, který jest povinen nějaký čin opominouti, povede tím, že se po povolení exekuce uloží pro každý zapovězený čin
k návrhu exekučním soudem peněžité pokuty nebo vazba až do úhrnné
doby jednoho roku. Povolil-Ii prvý soud exekuci tím způsobem, že se
vymáhající strana zmocňuje, by odňala povinné straně další vedení
správy a zastupování společenského podniku, neodpovídá to zákonu a
bylo proto rekursu vyhověti a exekuční návrh zamítnouti, poněvadž navržený exekuční prostředek neodpovídá zákonu.
nevyhověl

-
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Návrh na povolení exekuce, by vynuceno bylo na povinném, by zanechal další vedení a zastupování společenského podniku, tak, aby vymáhající věřitel byl soudem zmocněn, by odňal povinnému další vedení
správy a zastupování tohoto podniku, neodpovídá § 355 ex. ř.

N e j vy Š š í s o u d

ClS. 1 J4!:).j

dovolacímu rekursu.

Důvody:

Jest souhlasiti s právním názorem rekursního soudu, že návrh na
povolení exekuce, by vynuceno bylo na povinném, by zanechal další
vedení a zastupování společenského podniku firmy K. a spol. tak, aby
vymáhající věřitelka byla soudem zmocněna, by odň>ala povinnému další

\

pečnostnich ohledů.

(Rozh. ze dne 13. dubna 1934, R II 136/34.)
Žalovaní byli zaměslnáni jako políři na téže stavbě a u téhož zakde byla zaměstnána i žalobkyně jako dělnice. Žalobou,
zadanou na krajském soudě, domáhala se žalobkyně na žalovaných
náhrady škody, již utrpěla úrazem, tvrdíc, že žalovaní nedbali bezpeč
nostních ohledů, ač byli k tomu povinní. Žalovaní vznesli námitku věcné
nepříslušnosti, majíce za to, že jest příslušným pracovní soud. S o u d
p r V é s t o I i ce vyhověl námitce věcné nepříslušnosti a odmítl žalobu.
D Í1 vody: Jde o spor mezi zaměstnanci téhož zaměstnavatele tkvíc!
v pracovním a služebním poměru zaměstnanců a společného zaměst
. navatele, k jehož rozhodování podle § 1 zákona ze dne 4. července 1931
čís. 131 sb. z. a n. jest příslušný pracovní soud, neboť pracovní soudy
. jsou příslušné rozhodovati o všech nárocích prýštících z pracovního,
služebního neb učebního poměru nebo i jen souvisejících s tímto poměrem. Rek u r sní s o u d zamítl námitku věcné nepříslušnosti. D ů vod y: Podle § 2 zákona o pracovních soudech patří před soudy pracovní výlučně jen ony spory mezi zaměstnanci téhož podniku, jež mají
svůj původ v převzaté společné práci. O takovýto spor však v souzeném
případě nejde, nýbrž o spor o náhradu škody, zpÍ1sobené podle tvrzeni
žalobkyně zaviněním žalovaných, jež spočívá v torn, že nedbali řádných
bezpečnostních opatření na stavbě. Ku projednání takovéhoto sporu
jsou věcně příslušné řádné soudy.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
městnavatele,

D ů vod y:
Nelze sice souhlasiti s názorem rekursního soudu, že před soudy
pracovní patří výlučně jen spory mezi zaměstnanci téhož podniku, jež
mají svůj pLIvod v převzaté společné práci. Rekursní soud má tu patrně
na mysli ustanovení § 2 g) zák. čis. 131/1931 sb. z. a n., avšak přezírá,
že výpočet sporů v § 2 je jen příkladmý a že podle prvního odstavce § 1
cit. zákona jsou pracovní soudy výlučně příslušné rozhodovati o sporech
z pracovního, služebního nebo učebního poměru založeného soukromopravní smlouvou, jež vznikly bud' mezi zaměstnancém a zaměstnava
telem, bud' mezi zaměstnanci téhož zaměstnavatele. V souzeném příc
padě jsou sice strany zaměstnanci téhož zaměstnavatele, avšak druhý

-

Čís.

-

13454-

Čís~

13455 -

426

p~edpoklad není splněn. ?!,Io~kyně doličuje ovšem, že pracovala jako
deln~ce u, hrmy R., u kterez 1 zalovaní byli zaměstnání jako políři, a že
utrpela uraz pro ned~statek potřebných bezpečnostních opatření ve
smyslu. § 1157 obč. zak. Kdy~y žal?bkJ::ně uplatňovala nárok pro t i

fl r m e R., brla ,by 0I:0dstatnena pnslusnost pracovního soudu, ježto
povmnost ulozena zamestnavateli § 1157 obč. zák. tvoří část služební
smlouvy a proto by šlo O náhradní nárok vyvozovaný z porušení této
s,'TIlouv! (§ 2 c~ CIt. z~k.), V.ytýká-li ~e však žalovaným jako polírům
h;my, ze ned?al! bezpecnostmch ohledu, nelze o tom mluviti, že z vlastmho p:acovmho .p0!'lěru, s.mlouvou s firmou R. založeného, proti ža10~kY~1 byl! povmm k pInem, a žalobkyně nemůže uplatňovaný nárok
oplfaÍ1 o tento p;ac.~v~í,poměr, aní o svůj vlastní pracovní poměr, nýbrž
jen o. usta,n~vem tr~cate hlavy občanského zákoníka o náhradě škody.
K projednam takovych sporů jsou však věcně příslušné řádné soudy.
čís.

13454.

Nekalá soutěž (zákon ze dne 15. července 1927, čís. 111 sb. z. a n.).
Kdo převzal obchodní podnik jest oprávněn uváděti to v inserátech
třebaže nepřevzal firmu.
'
(Rozh. ze dne 13. dubna 1934, Rv 11 179:132.)
. žalovan~ Otmar V. p~evzal od Evžena Š-a jako celek obchodní pod··
mk p~~ m,al0;t na skl,e . .zal?b~e, _bývalý dílovedoucí u firmy Š" zařídil
Sl. sklarsky za::o~ . .:: te,mz m1st,:.. z;alovaný inseroval svůj závod v časo
pisech ja~o dnve!S1 zav~d E. S. Zalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na, z~lov~nem, by. zalovaný byl uznán povinným zdržeti se dalšího
?zn~čovan~ sveho podmku názvem »dřívější závod E. Š.«, jakož i oznace~, .»Ateher pro s~l?malbu, převzat od firmy E. Š.«, tyto dodatky ze
sve .,~s~~ce odstramÍ1 a zaplatiti žalobci náhradu škody 10.000 Kč a
uverejmt~ 'p~,,;voplatný ro.zsudek v časopisech N, a D. na vlastní útraty.
O? ani z S 1 S o u d y zalobu zamítlv, o d vol a c í s o u d z těchto
d.u vod ů: Po.něva~ž j~ zjištěno, že' žalovaný v roce 192'0 skutečně
prevzal od Ev~en~ S-a jak? cel~k je~o obchodní podnik pro malbu na
skle, ,byl. opr~vne~ .ve svych mserc1ch na tuto pravdivou skutečnost
pOUkazaÍ1: pkz uč~ml v časopis.e D. slovy »At~lier pro sklo malbu pře
vz~! ?~, flfn;y E. S.« .anebo v casop1se N. v zavorce uvedenými slovy
»dnVejS1 zavod E. S.«. žalovaný, zaplativ za závod Evžena Š-a
70.0~~ Kč, smí p~ece, říci, ,že závod ten převzal, zrovna tak jako žalobce
oznac!l se. ve svem mseratě v témže listě D. jako bývalý dílovedoucí
hrmY.,E .• S. ~al?van~ musí ovšem užívati správného znění své firmy,
nad C1mz bdi hrem~, SOU?, ale tím není řečeno, že nesmí poukázati
k tomu, od koho ~avod. p~evzal P?k;td. se týče čí závod dříve byl. výmazem z obchodmho re]strfku zamka flfma, ale nemusí zaniknout závod
sám" který může b,ýti přen,:~en na jiné oS?by, jakž se děje denně u živno sb d? o.bchodn~h? rejstnku ~ezapsanych. Žalovaný svým v žalobě
uvede~y.m ,~serovamm nen:Ohl, mkoho ok~amatc protože jeho údaje byly
pravd lve a zalobce skutečne zavod od Evzena S-a koupil a převzal. Ne-
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třeba se proto zabývati odvolatelovými výklady o převzetí firmy existující a firmy 'lcexistující. Žalovaný ve sporu ani netvrdil, že převzal od
Evžena Š-a firmu, nýbrž závod, a napadený rozsudek uvádí správně, že
čtenář inserátů ihned seznal, že firma E. Š. již neexistuje, že zanikla,
a že závod, který kdysi existoval, převzal žalovaný, kterýžto rozdíl od-

volatel nepostřehl.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověL dovolání.
Důvody:

Po právní stránce posoudil odvolací soud věc správně. Důvody napadeného rozsudku jsou tak přesné, vyčerpávající a výstižné, že by
postačil poukaz k nim. Vzhledem k vývodům dovolání jest však dodati
ještě toto: Jest sice pravda, 'že žalobou zdržovaCÍ lze potlačovati i jednání, jež se jednajícímu zdá býti bezvadné, nezávažné, tedy, i když tu
není subjektivního zavinění, a že stačí objektivní způsobilost poškoditi,
oklamati, zjednati přednost při soutěži, způsobilost přivoditi záměnu
atd. Ale právě po stránce objektivní nelze žalovanému nic vytýkati, ano
bylo zjištěno, že pozastavené údaje jsou pravdivé, tedy nejsou způsobilé
oklamati a tím zjednati podniku žalovaného přednost na úkor jiných
soutěžitelů. Skutečnost, že žalovaný sledoval SVOll insercí účel, by bý"
valý závod firmy E. Š. se svým podnikem přivedl v jakousi spojitost,
. není o sobě s hlediska zákona o nekalé soutěži závadná, bylo-li zjištěno,
že žalovaný skutečně převzal od Evžena Š-a jeho obchodní podnik pro
. malbu na skle.jako celek. Nevadí, že nepřevzal i firmu. Vždyť tu si žalovaný neosoboval, nýbrž, používaje s v é firmy, poukázal jen na d ř í věj š í závod š-ův, k čemuž měl ostatně podle zjištění nižších soudů
od Š-a svolení. Kdyby mělo ke skutkové podstatě nekalé soutěže podle
§ 2 zákona čís. 111/1927 sb. z. a n. stačiti to, co vytýká žalobce žalovanému, bylo by nekalou soutěží i každé použití staré firmy nabyvší
během let dobrého zvuku, i když by byly splněny všecky podmínky
čl. 22 obch.zák. a bylo by nekalou soutěží i to, že se žalobce označil
ve svém insertu v témž listě jako bývalý dílovedoucí firmy E. Š., neboť
i tu je zřejmá snaha žalobcova uplatniti jistou souvislost svého závodu
s· podnikem š-ovým, v němž se žalobce uplatnil jako dílovedoucí.
čís.

13455.

Kratší lhůty §. 575, prvý odstavec, c. ř. s. plat! i pro dovolacl 0<1- '
pověd'.

(Rozh. ze dne 13. dubna 1934, Rv II 262/34.)
Výpověd' pachtovního poměru ponechal pro c e sní s o udp r v é
s.t o li c e v účinnosti. O d vol a c í s o u d výpověď zrušil.
Ne j v y Š š í s o u d vyhověl dovolání žalobců, zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvolacímu soudu, by o odvolání dále jednal a znovu
rozhodl. Dovolací odpověd' žalovaného odmítl a uvedl v tomto směru v
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důvodech:

. Jde o řízení v rozepři ze smlouvy nájemní (pachtovní), v němž platí
kratší lhůty § 575 prvý odstavec c. ř. s. a to i pro podání dovolací odpovědi, ačkoliv v onom předpísu jmenována není. Vyplývá to jednak
z účelu zákona, by bylo řízení urychleno (§ 571 prvý odstavec c. ř. s.),
jednak z úvahy, že by bylo nedůsledné, kdyby v opravném řízení platila
pro každou ze stran jiná lhůta. Dovolání bylo doručeno právnímu zástupci žalovaného dne 31. ledna 1934, dovolací odpověď byla však podána u soudu teprve 12. února 1934 - tedy zřejmě opožděně, a bylo ji
proto odmítnoutí.
čís.

13456.
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_ úředni potvrzeni, že byly podány námitky. V souzeném případě nebyla tudiž e:ccekučn~,žádost podána u nepříslušného soudu ~ n,emě} rekursní soud proto pnčmy, aby postupoval podle § 44 J. n., nybrz pravem
zamítl exekuční žádost, když, přezkoumávaje ji věcně, zjistil, že k žádosti nebylo připojeno úřední potvrzení, že proti předloženému směneč
nému příkazu byly podány námitky. Předpokladů pro po'volení exekuce
podle § 370 ex. ř. tu nebylo, jak správně dovodil rekurs ní soud, neboť
k osvědčení ve smyslu tohoto předpisu zákona nestačí pouhé všeobecné
tvrzení, že - jak prý soudu jest známo - dlužník jest stihán četnými
exekucemi, neuvedl-li vymáhající věřitel nic, z čeho by se dalo soudItI,
že majetkové pomčry povinného jsou tak špatné, že těmito exekuce mí
jest nárok objektivně ohrožen.
čís.

13457.

Návrh na povolení zajišťovací exekuce na základě směnečného platebního příkazu (§ 371 čÍs. 2 ex. ř.), jenž byl podán u exekučního soudu
aniž bylo připojeno vyhotoveni exekučního rUtulu a úřední potvrzeni,
že byly podány námitky, jest zamítnouti, nikoliv podle § 44 j. n. postoupiti procesnímu soudu.
K osvědčení podle § 370 ex. ř. nestačl pouhé všeobecné tvrzení, že
dlužník jest stibán četnými exekucemi, neuvedl-Ii vymáhající věřitel nic,
z čeho by se dalo souditi, že majetkové poměry dlužníka jsou tak
špatné, že exekucemi jest jeho nárok objektivně ohrožen.

Nedomáhá-li se zaměstnanec čs\. státních drah aní úpravy, ani
opravy služebních příjmů, nýbrž náhrady škody, která prý mu vznikla
tím že ho státní správa železniční proti předpisům dala dříve do výsluŽby než uplynul t. zv. »nemocniční rok«, a opodstatl1uje-1i svou
škodu~ozdilem mezi obdrženými požitky odpočivnými a aktivními platy,
které měl za dobu >>nemocničního roku« dostávati, jde o soukrotnOprávní nárok, který není přikázán k rozhodováni zvláštním zákonem
(§ 105 úst. listiny a § 1 zák. čís. 217/1925 sb. z. a n.~ úřadům správn/m.

(Rozh. ze dne 14. dubna 1934, R I 325/34.)

(Rozh. ze dne 14. dubna 1934, R 1 357/34.)

Vymáhající věřítel navrhl, při pojiv k návrhu směnečný platebni
příkaz, zajišťovaCÍ exekuci, odvolávaje se na to, že u dovolaného exekučního soudu jest vedeno proti dlužníku mnoho exekucí. S o udp r v é
s tol i c e zajišťovací exekuci povolil. Rek u r sní s o u d zamítl exekuční návrh. D ů vod y: Exekuční návrh nebyl podán podle § 375 ex.
ř., ježto k návrhu nebylo připojeno úřední potvrzeni, že bylo podáno

Žalobou, zadanou na okresním soudě, domáhal se žalobce, vrchní
oficiál československých státních drah, na československém státu zaplacení 2.441 Kč !ÓD h, tvrdě, že byl pensionován proto, že dne 29. ledna
1932 onemocněl nemocí, kterou získal bez zavinění, žalovaná strana že
nebyla podle platných předpisů oprávněna dáti ho do výslužby přede
dnem 1. února 1933, jímž by skončil tak zv. nemocniční rok, a, učinivši
tak, že ho zkrátila o rozdíl mezi požitky, které by od data pensionování
do dne 1. únOra 1933 byl žalobce pobíral v aktivitě, a mezi požitky,
které mu byly v této dóbě vypláceny po pensionování. Pro c e sní
s o udp r v é s tol i c e uznal žalobní nárok důvodem po právu. O d vol a c í s o u d prohlásil k odvolání n"padený rozsudek a předchozí
řízení za zmatečné a odmítl žalobu. D ů vod y: Podle § 105 ústavní
listiny a §§ I a.2 zákona čís. 217/25 měl se žalobce jako úředník čsl.
státních drah, u nichž úprava a oprava služebních příjmů jejich zaměst
nanců jest přikázána podle § I odst. (4) vl. nař. čís. 15/1927 a § 210
zákona čÍs. 103/25 úřadům správním, domáhati nejprve rozhodnutí
o svém nároku v řízení správním, vyčerpati celý postup stolic a pak ve
lhůtě devadesáti dnů od rozhodnutí konečné stolice správní uplatniti nárok svůj pořadem právním. Žalobce však to neučinil, neboť jak odvolací
soud zjistil, podal žalobce dne 3. srpna 1932 u ředitelství jen žádost
o. povolení ne mocenského roku o stanovení termínu pension ování od 1.
února 1933 a, když žádosti té nebylo vyhověno, podal počátkem záři
1932 podobnou žádost k ministerstvu železnic v Praze, která byla postoupena ředitelství státních drah a jím záporně vyřízena. Proti výnosu

odvolání nebo dovolání nebo námitky. Nelze tudíž povoliti exekuci podle
tohoto ustanovení. Vzhledem k tomu, že v exekučním návrhu nebylo
vyhověno ani skutkovým a právním předpokl<tdům, za nichž zákon
podle § 370 ex. ř. prohlašuje zajišťovací exekuci za přípustnou, a vzhledem k tomu, že vymáhající věřitel se zcela všeobecně odvolává na to,
že proti dlužníku jsou vedeny četné exekuce, aniž by tuto okolnost, jak
bylo třeba, u příslušného, exekuci povolujícího soudu, osvědčil, nemohlo
býti vyhověno návrhu na povolení zajišťovací exekuce podle všeobecných ustanovení § 370 ex. ř.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D ů vod y:
Podle § 375 ex. ř. jest příslušný povoliti zajišťovací exekuční úkony
na základě směnečného platebního příkazu procesní soud prvé stolice
nebo exekuční soud, připojí-Ii sek návrhu vyhotovení exekučního títulu
a ~ v případě exekuce podle § 371 ex. ř. (viz rozh. čís. 11.434 sb. n. s.)
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ředitelství státnich drah ze dne 24. března 1932, kterým byl dán podle
§ 115 odst. (3) písm. a) služebniho řádu do výslužby dnem 1. května
1932, nepodal žalobce vůbec opravného prostředku a nelze, jak žalobce
mylně !vrdí, spatřovati ho, ve shor~ uvedených žádost~~h, P?něvadž jest
rozeznavatJ mezI opravnym prostredkem a pouhou zadostJ o povoleni
nemocenského roku, při jejímž vyřízení nemělo ministerstvo železnic
vůbec příčiny a důvodu rozhodnouti s konečnou platností o pensiono_
vání žalobcově.
Ne j vy Š š í s o II d zrušil napadené usnesení a uložil odvolacímu
soudu, by nehledě k důvodům v usnesení použitým rozhodl O odvolání.

Důvody:

Rekurs právem vytýká odvolacímu soudu, že se mylně dovolává
ustanovení § 105 ústavní listiny a zákona ze dne 15. října 192'5, čís. 217
sb. z. a n. a že tu nejde o soukromoprávní nárok, který by byl přikázán
zákonem k rozhodování správním úřadům, zejména vládním nařízením
ze dne 5. března 1927 čís, 15 sb. z. a n. Odvolací soud přiklonil se ku
právnímu názoru hájenému žalovaným státem při ústním líčení odvolacím, že prý se žalobce měl domáhati nejprve rozhodnutí o svém nároku
v řízení správním, vyčerpati v něm celý postup stolic a že teprve pak
mohl 'Ie smyslu zákona čís. 217/19Q5 vznésti svůj nárok na pořad práva,
a vycházel z předpokladu, že tu jde o nárok na úpravu neb opravu služebních příjmů žalobcových, jenž je vlád. nařízením čís. 15/1927 sb. z,
a n. přikázán úřadům správním. Než právě v tom jest základní právní
omyl odvolacího soudu. Vždyť žalobce nedomáhá se žalobou ani úpravy,
ani opravy služebních příjmů, nýbrž náhrady škody, která mu podle
jeho skutkového přednesu vznikla tím, že ho státní správa železnični
proti předpisům dala dříve do výslužby, než uplynul t. zv. »nemocniční
rok«, a svou škodu odvozuje z jejího protismluvnlho postupu a doličuje
rozdílem mezi obdrženými požitky odpočivnými a aktivními platy, které
měl za. dobu »nemocničního roku« dostávati, Není sporné, že žalobou
vymáhaný nárok jest soukromoprávní a bylo se tedy odvolacímu soudu
především podrobně zabývati otázkou, zda jde tu o soukromoprávní nárok, o kterém podle zákonu o tom vydaných má rozhodovati úřad
správní (§ 105 ústavní listiny a § 1 zákona čís. 217/1925 sb. z. a n.).
Napadené usnesení poukazuje stručně jen k ustanovením § 1 odst. (4)
vl. nař. čís. 15/19'27 sb. z. a n. a § 210 plat. zákona čís. 103/1926 sb.
z. a n. a usuzuje z nich, že jde o nárok podle vlád, nař. čís, 15/1927 sb.
z. a n. Nejvyšší soud již ve svých rozhodnutích sb. n. s. čís. 9875, a
11.897 podrobně vyložil, že jen nároky odvozené z nové úpravy platové,
provedené podle § 210 plat. zák, a vlád. nař. čís, 15/1927 sb. z'l a n.
byly jako nároky soukromoprávní (§ 1 odst. 4 vlád. nař. čís. 15 ai 1927
sb. z. a n.) přikázány zákonem, t. j. § 210 plat. zákona a § 70 vlád. nař.
čís. 15/1927 sb. z. a n. k rozhodování úřadům správním, a dolíčil, že
vládní nařízení čís. 15/1927 sb. z. a n. na základě zákonného zmocnění
(§ 210 plat. zák.) v mezích jeho a ve shodě s ním vydané a řádně vyhlášené, má moc zákona. Zde stačí pro stručnost odkázati zejména k dů
vodům rozhodnutí čís. 11.897 sb. n. s, žalobce neopírá však žalobní nárok O novou úpravu neb opravu služebních příjmů provedenou na zá-
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15/1927 sb. z. a n., nýbrž výslovně o ustanovení
správně § 1152 c) - (upraveného výnosem ze dne 7, dubna 1898 čís. 16.366 čís, 28 věst. 1898) - služebního
řádu pro zaměstnance československých státních drah a jen z nich dovozuje žalobní nárok na náhradu škody, že totiž podle nich mu přísluší
plné aktivní požitky po celý rok nemoci (I. zv. nemocniční rok) a že teprve po jeho uplynutí mohl býti dán do výslužby. Tento nárok železničních zaměstnancu na plné aktivní požitky po dobu celého roku nemoce nebyl vůbec upraven vlád, nař. čís. 15/1927 sb. z. a n. a zustal
jím nedotčen, ježto podle závěrečného ustanovení § 149 odst. (l) pozbyla dnem ú~innosti vlá? nařízeni platno~t to!iko ustano,vel;í jím výslovně zrušena,' anebo vsechna v ]lnych predplseGh obsazena ustanovení, ale jen o předmětech, které jsou upraveny v tomto nařízení. Nejde-Ii však o soukromoprávní nárok přikázaný k rozhodování zvláštnim
zákonem úřadům správním (§ 105 úst. listiny a § 1 zák, čís, 217/1925
sb. z. a n,), nelze na něj vůbec použíti těchto předpisů a může býti proto
uplatněn pořadem práva, nehledíc k tomu, zda se jeho splnění domáhala

vlád.

nař. čís,

§§ 40 a 56 odst. (3) a § 130.,

strana dříve

II

správních úřadll, čili nic.
čís.

13458.

Pracovní soudy (zákon ze dne 4. července 1931, čís. 131 sb. z. a n.).
Dovolacímu soudu jest z úřadu přihlédnouti i k nevytýkanézmateč
nosti, "terá se sběhla v řízeni u pracovního soudu.
Provedl-Ii pracovní soud ústní jednáni bez přisedíclch, ač jedna ze
stran při prvém roku prohlásila, že se jich nevzdává, byla tato zmateč
nost odčiněna tlln, že při pozdějšfm ústním jednání, konaném již s pří
sedícími, byly výsledky dosavadního jednáni zopakovány.
Strany nemohou se vzdáti přisedicich při ústním odvolacím jednátú.
Jest zmatečnosti, jednal-li odvolaci soud bez úča~ti přísedicich.
(Rozh. ze dne 14. dubna 1934, Rv JI 649/33.)
žalobě o zaplacení 2.504 Kč p r a c o v n í s o u d vyhověl. O d vol a c í s o u d provedl odvolací rok bez účasti přísedících, když se
jich byly strany vzdaly, a zamítl žalobu.
Ne j vy Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek i s řízením jemu
předcházeiícím až včetně ústního jednání odvolacího soudu ze dne 13.
května 1933 a vrátil věc odvolacímu soudu, by dále o ní jednal a znovu
rozhodl.
Důvody:

Předeslati jest, že podle předpisu § 35 (2) zákona ze dne 4. července
1931 čís. 131 sb. z, a n. o pracovních soudech a §§ 471, 513 c, ř. s. by
bylo dovolacímu soudu z úřadu přihlédnouti i k nevytýkané zmatečnosti,
která by se sběhla v řízení u pracovního soudu. V souzeném případě pochybil sice pracovní soud, když proti vůli žalující strany provedl ústní
jednání dne 6. října 1932 bez přísedících, ačkoliv žalobce při prvém
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roku prohlásíl, že se nevzdává přísedících. Avšak tato zmatečnost byla,
jak dovolací soud správně seznal, odčíněna tím, že při pozdějším ústním
jednání dne 10. listopadu 1932, již s přísedícími konaném, výsledky dosavadního řízení byly zopakovány. Že se tak stalo, vysvítá i z toho, že
pracovní soud již řádně obsazený při ústním jednání dne 10. listopadu
19'32 navázal na výsledky předchozího jednání tím, že ihned prováděl
důkazy připuštěné při jednání dne 6. října 1932. Hledí-li se k tomu, nemá významu okolnost, že úvodem zápisu o ústním jednání ze dne 10.
listopadu 19,32 byl ponechán předtisk: "Předseda podává nejdříve
zprávu o výsledku prvního roku.«
Právem vytýká však dovolání zmatečnost rozsudku a části řízení odvolacího soudu. Podle předpisu § 32 zákona ze dne 4. července 193.1,
čís. 131 sb. z. a n., o pracovních soudech měl odvolací soud v tomto
sporu o zaplacení 2.50'4 Kč rozhodnouti v senátě složeném ze tří soudců
z povolání a dvou přísedících. Předpis tento jest velícím a obsazení
soudu zákonem předepsané nemůže býti měněno ani soudem samým,
ani dohodou stran, zejména v ten způsoh, že se strany vzdají přísedících
pří ústním jednání odvolacím, jak právě tomu bylo při odvolacím jednání dne 13. května 1933, při čemž strany prohlásily, že se přísedících
vzdávají, načež odvolací soud projednal spor v senátě složeném jen ze '
tří soudců z povoláni. Jde tu o vadné obsazení odvolacího soudu, zakládající podle § 35 odst. (2) poslední věty zák. o prac. soudech a § 477
čís. 2 c. ř. s. zmatečnost a bylo pro tuto zmatečnost, k níž jest hleděti
z úřadu v každém období sporu, zrušiti napadený rozsudek i řízení jemu předcházející až včetně ústního jednání ze dne 13. května 1933 a
věc vrátiti odvolacímu soudu, by o ní dále jednal a znovu rozhodl (§ 5,10
a § 35 odst. (2) poslední věta zákona čís. 131/1931 sb. z. a n.).
čís.

13459.

Pracovní soudy (zákon ze dne 4. července 1931, čís. 131 sb. z. a n.).
Nedostavil-li se odvolatel k odvolacímu roku ve sporech pracovnich,
nelze z tohoto důvodu zamítnouti odvoláni.
(Rozh. ze dne 14. dubna 1934, Rv II 321/34.)
Žalobou, zadanou na pracovním soudě, domáhala se zaměstnankyně
zaměstnavatelce, by žalovaná byla uznána povinnou, prohlásiti výpověď, danou žalobkyni, za bezúčinnou a přijati žalobkyni opět do
na

svých služeb v témže postavení, v jakém byla. P r a c o v n í s o u d,
oceniv spor na 30.000' Kč, žalobu zamítl. žalobkyně se odvolala, žalovaná podala odvolací sděleni. Při odvolacím roku, k nčmuž se žalobkyně
nedostavila, navrhla žalovaná, by odvolání bylo zamítnuto. O d v o I a c í s o u d odvolání zamítl. D ů vod y: Ježto se žalobkyně k odvolacímu roku nedostavila, bylo ve smyslu §33 zák. o prac. soudech čís.
131/1932 sb. z. a n. odvolání podle návrhu žalované zamítnuto, aniž by
souQu bylo lze se zahývati odvolacími důvody.
N e j v y Š Š, í so u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvolacímu soudu, hy o odvolání znovu rozhodl.

Důvody:

žalobkyně uplatňuje dovolací důvod podle § 503 čís. 4 c. ř.
třuje právní mylnost napadeného rozsudku v tom, že odvolací

s. a spasoud zamítl její odvolání jen proto, že se nedostavila k odvolacímu roku, aniž
se zabýval odvolacími důvody. Dovolatelce jest při svědčiti v tom, že
nedostavení se odvolatele k odvolacímu roku ve sporech pracovních není
důvodem, aby odvolání bylo bez dalšího jednání zamítnuto. Podle § 33
zák. o prac. soudech ze dne 4. července 19'31, čís. 131 sb. z. a n., projednává se věc před odvolacím soudem znovu v mezích určených návrhy
stran v odvolání. O řízení před odvolacím soudem platí obdobně ustanovení civilního řádu soudního o řízení před sborovými soudy první stolice jako soudy procesními. Není správný názor dovolatelky, že jest tu
použíti obdobně předpisů civilního řádu soudního o odvolacím řízení.
Proto nelze použíti, a to ani obdobně, předpisu § 491 c. ř. s. Ježto pro
odvolací řízení nepřichází vůbec v úvahu »prvý rok« ve smyslu § 239
c. ř. s., nelze, když se strana nedostaví k odvolacímu roku ve sporech
pracovních, užíti obdobně ustanovení § 396 c. ř. s., jak dovozuje žalovaná v dovolací odpovědi, a neprávem zamítl odvolací soud odvolání
žalobkyně jen z důvodu, že se odvolatelka nedostavila k odvolacímu
roku a že prý se odvolacímu soudu nebylo lze zabývati odvolacími dů
vody. Ježto odvolací jednání bylo již provedeno, jde již jen o rozhodnutí právní otázky, kterou měl odvolací soud řešiti. Bylo proto napadený
rozsudek zrušiti a odvolacímu soudu uložiti, aby se zabýval uplatněnými
odvolacími důvody a o odvolání znovu rozhodl.
čís.

13460.

K účinkům poznámky spornosti v případě, že sporný zápis byl rozsudkem zrušen, nepatří, že právo, pro které bylo na zrušeni sporného
zápisu uznáno, má býti zapsáno v pořadí poznámky.
(Rozh. ze dne 19. dubna 1934, R I 1192/33.)

s o udp r v é s t o I i c e povolil exekuci vnuceným vkladem vlast~
nického práva na nemovitostech v pořadí poznámky žaloby povolené
usnesením knihovního soudu ze dne 24. prosince 1926. Rek u r s n i
s o u d povolil exekucí vnuceným vkladem vlastnického práva jen v pořadí běžném a zamítl návrh na povolení vkladu v pořadí poznámky žaloby. D ů vod y: Rozsudek tvořící exekuční titul neustanovuje, v jakém pořadí se má státi vklad práva vlastnického pro stranu vymáhající,
a proto právem se domáhá stěžovatelka změny. Usnesení okresního
soudu v H. ze dne 24. prosince 1926, kterým hyla povolena poznámka
žaloby, netvoří exekuční titul. Ostatně jde v tomto případě vlas/ně o poznámku spornosti podle § 61 knih. zák., která má ten právní účinek,že
rozsudek o žalobě působí nejen proti tomu, pro koho vklad, jemuž jest
odporováno, jest zapsán, a proti jeho singulárnímu nástupci, nýbrž
i proti těm, kdo teprve po okamžiku, kdy žádost o poznámku spornosti
na soud knihovní dojde, dosáhly knihovních práv. S výmazem vkladu,
který byl napaden, má soud podle § 65 druhý odstavec knih. zák. poCivilní rozhodnutí XVI.
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voliti také výmaz poznámky spornosti a výmaz všech těch vkladů a záznamů, o které po poznállfce sporu na právo, které má býti vymazáno
bylo žádáno. §§ 61 a65 knih. zák. spočívají na zásadě, že se zrušenío{
popřeného vkladu staly veškeré zápisy, které byly na popřené právo
povo::ny, neplatnými a že jest je s výmazem vkladu popřeného práva
rovnez vymazatI.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu s tou opravou
že se poznamenává, že pohledávka banky P. 1,30'0.00'0 Kč s přís!. za~
psaná ve vložkách čís. 737 jako vkladbě hlavní a čís. 809, 810 815
1178, 1121 jako vkladbách vedlejších jest žalobou vymáhána ~o d~
zbytku 727.55'0 Kč s přís!.

o ů vod y:

I když se podanou žalobou uplatnuje pohledávka z osobního poměru
avšak na nemovitosti zajištěná, jakž tomu v tomto případě, lze žalob~
podle § 3 mm. nař. ze dne 19. září 1860 čís. 212 ř. zák. poznamenati,
je-Ii t~n, ~roti němuž žaloba směřuje, zapsán v pozemkové knize jako
vlastn.lk zas!avy. Podle žaloby, s níž spojila stěžovatelka návrh na povolem poznamky, a podle dlužního úpisu k žalobě připojeného ze dne
19. září 1911 jde o pohledávku ?ypotekárně zajištěnou na uvedených
nemovItostech, kterou se zavazah podle odstavce 12 zaplatiti rukou
společn?u a n,erozdílnou veřejná obchodní společnost P. a její veřejní
společmcl Ervl11 M. a Pavel M. Podle dalších údajů žaloby a listin k ní
připojeI1ých byla přeměněna veřejná obchodní společnost na žalovanou
komanditní sp?lečnost, společníci Ervín M. a Pavel M. zemřeli, pozústalost po Ervlllu M-ovi byla odevzdána polovicí spolužalované Kamile
M-ové a k pozústalosti po Pavlu M-ovi se nikdo nepřihlásil. Veškeré
tyto okolnosti v žalobě tvrzené a předloženými listinami osvědčené stačily k povolení navrhované poznámky, neboť nasvědčují tomu, že žalovaní jsou žalováni jako solidární dlužníci pohledávky hypotekárně zajištěné na .nemovitostech patřících vlastnicky jim. Zda tomu tak jest ve
skutečnostI a zda proto bude lze zapsatI poznámku povolenou prvým
soudem do pozemkové knihy, o tom nepříslušelo rozhodovati soudu
prvému jako soudu procesnímu poznámku povolujícímu, který není zároveň soudem knihovním a jenž nebyl oprávněn konati o žádosti šetření
nýbrž je teprve věcí soudu knihovního, by zkoumal, zda knihovní sta~
připouští, by povolený zápis mohl býti proveden v pozemkové knize
(§ 94 druhý odstavec a § 95 knih. zák.). K šetření konanému rekurs ním
soudem nelze proto přihlížeti. Byla tudíž právem povolena prvým soudem navrhovaná poznámka a bylo proto změnou napadeného usnesení
obnoviti usnesení soudu prvého, ovšem vzhledem na údaje podle druhého ods~avc~ § 95 knih. zák. s tou opravou, že pohledávka žalobkyně
Je vymahana zalobou co do zbytku 727.550 Kč s přís!.

V rozsudcích, o něž se návrh na zápis vlastnictví pro dovolací rekuna !,e':10vlt?s!e~h v návrhu uvedených opírá, není stanoveno,
v Jakem 'porad I, naJI;,e ze v pořadí poznámky spornosti má býti vlastmcke pra,~o d?v?laCI rek~re~t~y vloženo. Mezi účinky poznámky sporn?SlI v pnpade, ~e sp?rny zapls byl rozsudkem zrušen, není (§ 65 knih.
zak) uved.en?,. ze pr,avo, pr? k~eré b>:lo na z~ušení sporného zápisu
uznano,. ma bylI zapsano v poradl poznamky. Navrh na zápis vlastnictví
dovo!acl rekurentky v pořadí poznámky spornosti nebyl ani podle listin
am JInak opodstatněn a rekurs ní soud právem návrhu v tom směru nerentk~

vyhověl.
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žalobu ? po~ledávku z. osobní~o poměru, knihovně zajištěnou, lze
poznamenab, Je-II ten, proti komu zaloba směřuje zapsán v pozemkové
knize jako vlastnJk zástavy.
'
(Rozh. ze dne 19. dubna 1934, R I 132, 133/34.)
, žalující banka navrhla, by proti žalovaným byly vydány platebm
prík,,;zy:. by rukou společnou a nedílnou zaplatili žalobkyni pohledávku
ze . zap~J~kf ve zbytku 727.55'0 Kč, a dále navrhla, by při zastavnim
pr,avu, Jez Jest vlozeno na nemovItostech žalovaných ve výši 1,3'00.0'0'0
K~, t;ylo )'oznamenáno, ž~ pohledávka žalobkyně, 1,3'0'0.'000 Kč jest vymahana zalobou. S o udp r v é s t o I i c e vydal platební příkaz a povolil navrhovanou knihovní poznámku. Rek u r sní s o u d zamítl
návrh žalobkyně, by bylo poznamenáno, že pohledávka žalobkyně
: ,3,00.,0'0,0 Kč zapsaná ve vložkch v návrhu uvedených jest vymáhána
zalob?u;.J? ů vod y: Žalobkyně tvrdí v žalobě, že žalovaní z pohledávky
ze zapuJcky 1).300.'000 Kč s ,přísl. k~i?o':.~ě zjištěné dluhují zbytek
7~7 .55'0 Kč s pnsl., navrhuje vsak vydam pnkazu žalovaným, by pohledavku ze zápújčky ve zbytkové částce 727.55'0 Kč s přís!. pod exekucí
zaplatili. Není tedy předmětem žalobní žádosti, která je rozhodnou pohled~vka hypo!ek~rní, zástavním právem na nemovitostech zajištěná,
nybrz uplatnovan Je narak z osobního poměru na zaplacení bez návrhu,
by <;xek~ce by~a ,vedena na nemovitosti, na kterých pohledávka vázne.
Nen} take vymahana pohledávka celá, nýbrž jen její část a prvžalovaná
nem ~poluvlastníkem, nýbrž M., jenž vůbec není žalován. Podmínky pro
poznamku hypotekární žaloby není, podle návrhu žalobního poznámka
podle §§ 59 a 2'0 b) kn. zák. není přípustnou.

.

Důvody:

čís.

13462.

Proti vydražiteli nelze ani vložiti ani zaznamenati exekuční zástavní
právo na vydražené nemovitosti, nebyl-Ii vydražitel, nesplniv ještě drazebnl podmínky, dosud zapsán jako její vlastník.
(Rozh. ze dne 19. dubna 1934, R I 352/34.)
, Jakub W. vydražil nemovitost

čís.

vl. 846, jeho vlastnické právo

vsak nebylo vloženo do pozemkové knihy, ježto dosud nesplnil dražební

podmínky.

Věřitel

Jakuba W-a Dr. K. navrhl, aby byl povolen vklad
2B'
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vlastnického práva pro Jakuba W-a k nemovitosti č. vl. 846 a aby byla
povolena Dr. K-ovi exekuce vnuceným zřízením zástavního práva na
nemovitosti vl. čís. 846 pro pohledávku navrhovatelovou za Jakubem
W-em. S o udp r V é s t o I i c e vyhověl návrhům Dr. K-a, rek u r sní
s o u d návrhy Dr. K-a zamítl, maje za to, že nelze použíti ustanovení
§ 350, třetí odstavec, ex. ř., nesplnil-li, jak jest tomu v souzeném pří
padě, vydražitel dražební podmínky, ježto by ani vydražitel sám nemohl
žádati o vklad svého vlastnického práva, jehož nabyl příklepem.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D

ů

v"o d y:

Lze přisvědčiti právnímu názoru stěžovatelovu, že povinný jako vydražitel nabyl již příklepem vlastnického práva k vydražené nemovitosti
(§ 237 ex. ř.). Z toho však ještě nevyplývá, že by mohla býti vedena
proti němu exekuce vnuceným zřízením práva zástavního pro vykonatelnou pohledávku stěžovatelovu. Podle druhého odstavce § 88 ex. ř.
platí pro povolení a výkon vkladu exekučního práva zástavního ustanovení obecného zákona knihovního ze dne 25. července 1871 čís. 95
ř. zák. a podle § 21 tohoto zákona mohou se díti zápisy jen proti tomu,
kdo jest toho času, když se za ně žádá, zapsán v pozemkové knize za
vlastníka nemovitosti, nebo se alespoň zároveň za vlastníka vloží nebo
zaznamená. Stěžovatel připouští, že nelze zapsati povinného za vlastníka vydražené nemovitosti, poněvadž dosud nesplnil dražební podmínky (§ 237 ex. ř.). Důsledkem toho nelze však proti němu ani zapsati
exekuční právo zástavní. Pokud se stěžovatel domáhá podle návrhu dovolacího rekursu, aby právo zástavní bylo po případě knihovně poznamenáno, přehlíží, že tento způsob exekuce není znám exekučnímu řádu.
1 kdyby se však mělo za to, že při tom jde jen o přepsání a že stěžovatel
měl na mysli knihovní záznam, nikoliv poznámku, nebylo by ani v tomto
rozsahu lze vyhověti žádosti, poněvadž i záznamu exekučního ráva
zástavního brátií překážka právě uvedená.

Cís, 13464 až 13465 -
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Důvody:

Vymáhající věřitel poukázal již v návrhu na povolení exekuce
k tomu že majitelem firmy Ch. L. jest Rudolf L., jest však na omylu, pokud se 'domnívá, že tu jde o dva různé právní poměry. Firma obchodníka
jest podle čl. 15 obch. zák. jen jménem, pod kterým provozuje obchod,
netvoří a nepředstavuje však žádný právní podmět vedle něho nebo
mimo něho, také se 'nerozeznává u obchodníka jednotlivce mezi jeho
soukromým a obchodním jměním jako při obchodních společnostech
(srov. rozh. ~b .. n: s. čís. 3043, 5823); Bylo-I}. tedy v~ro,v~ací řízení zahájeno o ]melll fIrmy Ch. L., bylo bm zahaleno o ]melll Rudolfa L-a
a nikoliv o jmění jiné právní osoby. Výhoda § 12 vyr. ř. se týká proto
povinného, dovolacímu rekursu bylo vyhověno a rozhodnuto jak se
stalo. Ustanovení § 61 vyl'. ř. zde neplatí, poněvadž nejde o obchodní

a

společnost.

čís.

13464.

Pří komisním prodeji nesejde na tom, zda kupitel věděl, že koupená
věc nepatří komisionáři, nýbrž třetí osobě; stačí přesvědčetú nabyvate,
lovo, že prodatel (komisionář) jest oprávněn k prodeji.

(Rozh. ze dne 19. dubna 1934, Rv 1942/32.)
Žalobce dal obraz do komisního prodeje obchodníku Jindřichu S-ovi,
jehož nástupce prodal obraz žalovanému. Žaloba o vydání obrazu byla
zamítnuta s o u d Y vše c h tří s tol i c, Ne j v y Š š í m s o ude m
z těchto
důvodů:

Pokud se

týče

právního posouzení

věci, zdůrazňuje

dovolatel, že ža-

lovaný nemohl nab}ti vlastnictví sporného obrazu podle § 367 obč. zák.

čís.

13463.

Bylo-Ii vyrovnací řízeni zahájeno o jmění lirmy kupce jednotlivce,
"bylo tím zahájeno o jmění kupce jednotlivce a výhoda § 12 se týká
kupce jednotlivce.
(Rozh. ze dne 19. dubna 1934, R 1 367/34.)
E x e k u ční s o u d odepřel výkon povolené exekuce, ježto o jmění
dlužníka bylo zahájeno vyrovnací řízení. Rek u r sní s o u d nařídil
výkon exekuce. O ů vod y: Napadené usnesení odepřelo výkon povolené exekuce, poněvadž prý o jmění povinné strany bylo zahájeno vyrovnací řízení. Rekurs napadá právem toto usnesení, ježto povinnou
stranou je Rudolf L., kdežto vyrovnací řízení bylo zahájeno o jmění
firmy Ch. L., tedy o jmění jiné právní osoby. Výhoda § 12 vyr. ř. se
netýká proto povinného Rudolfa L-a, pročež jest vykonati exekuci proti
němu povolenou.
N é j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

pro nedostatek bezelstnosti, poněvadž věděl, že dovolatel jest vlastníkem obrazu. Oovolatel však přehlíží, že odvolací soud vyslovil též
právní názor, že okolnost, zda žalovaný věděl v době koupě obrazu (25.
července 1927), že dovolatel jest vlastníkem obrazu, jest nerozhodná,
poněvadž dovolatel předal obraz do komisního prodeje obchodníku Jmdřichu S-ovi a nástupce tohoto Emil B. prodal obraz žalovanému.
S timto právním názorem odvolacího soudu, jejž dovolatel ani nevyvrací, nutno souhlasiti, neboť při komisním prodeji nesejde na tom, zda
kupitel věděl, že obraz nepatří komisionáři, nýbrž třeti osobě, nýbrž
stačí přesvědčení nabyvatelovo, že prodatel (komisionář) jest oprávněn
k prodeji, o čemž však nebylo sporu.
čís.

13465.

Ochrana nájemců.
Neprovedl-Ii prona,iímatel stavebtú změny, jak je měl provésti po.dle právoplatného povolení k užitečnější stavbě, na jehož podkladě byla
soudní výpověď' nájemce přípuštěna, nýbrž vzdal-li se provedetú stavby
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původně zamýšlené, zažádav o povolení jiných stavebních změn, jest
nárok vypovězeného nájemce na znovupronajmutl místnosti odůvod
něn, aniž záleží na větší užitečnosti provedené stavby proti stavbě pů
vodně zamýšlené a na tom, že místnosti byly mezitím jinému dány do

nájmu.
(Rozh. ze dne 19. dubna 1934, Rv I 124/34.)
Co do předchozího děje poukazuje se na rozhodnutí čís. 12909 sb.
n. s. O d vol a c í s o u d pak potvrdil rozsudek prvého soudu.
N e j v yš š í s o u d nevyhověl dovolání.

o ů vod y:
Usnesením ze dne 13. října 1933 č. j. Rv I 1648/33, čís. 12909 sb.
n. s. zrušil nejvyšší soud rozsudek odvolacího soudu, protože tento soud
vycházeje z nesprávného právního názoru, že předmět nájmu zanikl, nevyřídil odvolací důvody žalované. Zcela mylně se dovolatelka domnívá,
že tím nejvyšší soud pokládal řízení soudu první stolice za vadné, protože prý by si byl mohl sám učiniti podle spisů potřebná zjištění právě
tak, jako odvolací soud. Oovolatelka přehlíží, že odvolací soud nevyří
dil ve svém prvním rozsudku vůbec odvolací důvody, takže chyběl před
mět přezku mu pro dovolací soud, a přehlíží, že odvolací důvod nesprávného hodnocení průvodů mohl vyříditi jen odvolací soud, ježto dovolac
címu soudu nepřísluší právo ani průvody hodnotiti, ani hodnocení dů-'
kazů nižšími soudy přezkoumati. Žalobkyně domáhá se podle § 1 (2)
čís. 9 zák. o ochr. náj.čís. 44/1928 znovupronajmutí místností, jež měla
dříve v domě žalované v nájmu a jež musila dne 29. dubna 1931 vykliditi, poněvadž žalované byla právoplatným usnesením okresniho soudu
v K. ze dne ll. března 1931 z důvodu právoplatného úředniho povolení
k užitečnější stavbě dáno svolení k výpovědi. Uplatňuje tedy doJ'olatelka v tomto sporu jeden z nároků uvedených v poslední větě §fl (2)
čís. 9 zákona o ochraně nájemníků. Podobný předpis měl již zákon čís.
275/1920 jako výpovědní důvod čís. 4, a byly v příčině tohoto předpisu
v pozdějších zákonech na ochranu nájemníků provedeny jen podružné
změny, jež v této rozepři nepřicházejí v úvahu. Jak z materiálií patrno
(tisk Národního shromáždění čís. 2666 z r. 1920 str. 14) měl zákonodárce, připouštěje tento výpovědní důvod, na mysli podporu stavebního
ruchu. Soukromý stavební ruch nebyl by zajisté podporován, kdyby
pronajímatel neměl jinou povinnost, než prokázati úřední povolení k užitečnější stavbě, aniž by pak stavbu prováděl, nebo kdyby mu bylo ponecháno na vůli protahovati stavbu do nekonečna; tím by byl mařen
účel zákona odpomoci bytové nouzi v době naléhavé potřeby (rozh. čís.
9510, 10058 a 11852 sb. n. s.). Mimo to chtěl zákon ustanovením tím'
chrániti nájemníka před tím, by ho pronajímatel nemohl průkazem povolení k užitečnější stavbě vypověděti a tak se ho zbaviti, a pak stavbu
vůbec neprovésti (rozh. čís. 7508 a 8322 sb. n. s.). V souzeném případě
zjistily nižší soudy, že žalovaná neprovedla stavební změny, jež měla
provésti podle právoplatného povolení k užitečnější stavbě, na jehož'
podkladě byla soudní výpověď připuštěna, že dokonce se vzdala pro-

vedeni stavby původně zamýšlen~ a zažitda!a,jen o povolení, ke .::.řízeni
řehradni stěny v kavárenske mlstnosh, Je~ jl, byla staveb mm ,ura,d~m
~ovolena, a' že pak zřídila jen !uto p~ehradm ~ten~ a mlm~ to prem.emla
dosavadni pissoir v kuchym Ílm zpusobem, ze zachodove zanzem odstranila, položila na cementovou P?~l~h';l prkennou .p~dl~h,: a post.avlla
tam přenosný kuchyňský krb. Ze }Jlstem t.oh? vyplyv~! ze ,zalovana ne:
rovedla stavební změny, jež mela provesh podle uredmh5' po:,olem,
které bylo důvodem pro výpověď, ~o,Ž stačilo,k. tO,m,~' ~y zalobe bylo
vyhověno. Jsou proto vývody d~volan; dOVOZUjlCI V~tSl uZlteč!,ost »p;ovedené stavby" proti »stavbě puvodne proJektovane« beze vseho prav:
ního významu. Poukaz na rozhodnutí čís. 11852 sb. ? s; se na ,souzeny
případ nehodí již proto, že v připadě o."?m, byl ,stary d,um zbor;n a na
'eho mistě provedena novostavba, byť I pna, nez, k J~ke by:lo. d~no sta~ební povolení. V tom, že žalo.vaná pronapla J;z mlstnosh pn~m osobám na delší dosud neuplynuly čas, nelze spatro val! obJektrvm (absolutní) nemožnost plněni (§ 1447 obč. z.).
čís.

13466.

Použití zákona ze dne 5. května 1933, čís. 74 sb. z. a n. nevll;di, že
se povinný přechodně zdržuje v cizině s, úmysl«;m vr~!iti ~ na sve ,hospodářství, hospodaří-Ii na jeho pozemclch na Jeho ucet Jeho manzelka
pro svou výživu.
(Rozh. ze dne 19. dubna 1934, R II 5/34.)
Občanská záložna vedla exekuci vnucenou dražbou čtvrtl.á~u, n,áležejícího vlastnicky Janu Ř-ovi, jenž byl toho času v Argentme. Navrh
dlužníka, by byl povolen odklad dražby ve smyslu ~ákona z; dne 5 .
května 1933, čís. 74 sb. z. a n., s o udp r v é s t o II c e zam.ltl. O uvod y: 'Zákon ze dne 5. května 1933 čís. 74 sb. z. a n. povol!"Je odklad
exekuce proti zemědělcům. Z~:něd.ělcem ve ~myslu tohot? zakona lest,
kdo osobně provozuje hospodarstvl na nemovitostech ,~anY,ch ,d~.drazby.
Povinná strana osobně na nemovitostech nehospodan, nybrz zlJe t. č;
v Argentině a nemovitosti obdělává jehoma:nželka. Zákon ten,to nema
na mysli chrániti zemědělce pracujícího v cizině. R e k,u r S?, 1 S,o ~ d
povolil odklad výkonu dražby. D ů vo d YI: V souz,enem ,p:.lp,ade J~e
o dražbu čtvrtlánu patřícího vlastnicky povinné strane, zdr,zujlCl se, s~ce
v Argentině, která však podle potvrzení obe,c~í rady. v K. Je~t zemedelcem a zemědělstvi je jejím životním povolamm, a Jest tU?lZ povmnou
stranu Jana Ř-a považovati za zemědělce ve smyslu § 1 zakona ze dne
5. května 1933 čís. 74 sb, z. a n.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
0

Důvody:

Schváliti jest názor rekursního soudu, že povinného j~st považovati
za zemědělce po rozumu zákona ze dne 5. kvetna 1933 Č1S. 7~ sb: ~. a
n. Zákon tento sám pojem zemědělce nestanoví, prot? vychaz,et: Jest
z obvyklého p~jmu tohoto označení. Podle tohoto pOjmu zemedelcem
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roz,:,mí se ten, ~O?,~ I?od:tatný~ pran:enem výživy jeho vlastní a jeho
rodl~y Jest ~bdelavam pudy at vlastm nebo najaté na vlastní účet ať
pracI. vlastm nt;bo člen~ rodiny nebo zjednanými silami. Tyto znaky
JSou I ,u yovmneho spln~ny, .ana na Jeho pozemcich hospodaří z jeho
z?,o~nem, tedy ;>a Jeho u~.et Jeho, ~anže!ka pr~ svou výživu. Pobyt povmne,ho ,v clzme byť delslho trvam nem na zavadu, by povinný nebyl
pova~o,v,:,n za uvedený'ch okolno.stí ~~ zemědělce, tuzemského, an pobyt
~ Clzme Jest po.dle zpra':J; ob.ecn~ho u:adu '! K. p:echodný a povinný má
umJ;sl, se na sve hospodarstvl vrah tJ, cemuz nasvedčuje i to, že tu k jeho
spra ve zanechal manželku. .
čís.

13467.

Ochrana domácího trhu práce (zákon ze dne 13. března 1928, čís. 39
sb. z. a n.).
Služební smlouva, ujednaná s cizincem není neplatná proto že si
zaměstnava~el neopaU:i1 svoleni úřadu k to:Uu, by zaměstnával ~izince.
Prac~vm. soudy (zákon ze dne 4. července 1931, čís. 131 sb. z. a n.).
, Do~pel-h_ odvolací soud ve sporu přes 300 Kč k závěru, že žalobnl
narok jest duvodem po právu, mělo žalobní žádosti a o žalobcově ody?lánl rozhodnouti rozsudkem, nebyl však oprávněn, aby usnesením zru~t1 ro~udek. pracovního soudu a vrátil věc do prvé stolice k dalšlmu
Jednáni a novému rozhodnuti o žalobnlm nároku.
Uznal-li odvolaci soud odchylně od prvého soudu že zažalovaný
nárok jest po právu, byl povinen vypořádati se s nárokÝ namítanými ža~ov~ým ~ .zapo~tení ařeš~ti otávzku, zda a pokud žalobní nárok zapoctemm vzajemnych pohledavek zalovaného zanikl. Tomu nebránilo že
první soud v důsledku svého právního názoru o nich nejednal stačí že
byly přednesem v řízeni před prvým soudem namítány.
'
,
(Rozh. ze dne 20. dubna 1934, R I 221/34.)

. žalova~á, t~zemská akciová společnost, přijala dne 7. října 19~1 do
svych sluzeb zalobce, příslušníka říšskoněmeckého za instrukt:la a
tec,hn}ckého ředitele, n~ .měsíční plat 5.000 Kč. Podle smlouvy mohla
kazda strana vypovedetJ smlouvu vždy 1. listopadu toho kterého roku
na čtyři měsíce. Ježto zemský úřad nedal svolení k zaměstnání žalobce
v tuzem~ku, ,byl jeho. služební poměr dne 29. října 1932 s okamžitou
platnosti zrusen. Žalobou u pracovního soudu domáhal se žalobce na
zalované doplatku služného za říjen 1932 a platu za dobu od 1. Iistop~du 1932 do 28. února 1933. Žalovaná společnost kromě námitek ve
ye,cI s~m~ namítla .započtením vz~je~nou pohledávku na náhradu škody,
Jez pry. Jl. byla zpusobe~a nespravnyml a neodbornými disposicemi žalobcovyml. Pro c e s n I s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. D ů _
vod y: Podle § 3 zákona ze dne 13. března 1928 čís. 39 sb. z. a n.
0. ochraně 9.o?,á.cího trhu práce jes~, kdo chce zaměstnávati cizince, povmen opatntJ SI k tornu svolem pn slušného úřadu. Přestupky tohoto
ustanov,ení se trestaji podle § 11 cit. zákona pokutou nebo trestem na
svobode. Bylo proto soukromé právo stran k uzavření služebních smluv
s cizinci obmezeno v tom směru, že k uzavření služební smlouvy (za...

městnání) jest třeba svoleni zemského úřadu. Podle nesporného před
nesu stran toto svolení nebylo uděleno a proto nedošlo ku právoplatné
služebni smloúvě. Žalobci nepřisluší nároky ze služebni smlouvy, zejména nepřísluší mu náhrada za předčasné zrušení této smlouvy. Zákon
plati podle § 2 obč. zák. i pro žalobce, i kdyby byl ho neznal. O d v o I a c i s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by
ji vyčkaje pravomoci, znovu projednal a rozhodl. D ů vod y: První
s~ud vyslovíl názor, že nedošlo ku platné služební smlouvě, poněvadž
zemský úřad nedal žalovanému svoleni, by mohl zaměstnati žalobce,
jenž jest cizincem. Odvolatel dítvodně vytýká nesprávnost tohoto názoru. Zákon ochraně domácího trhu práce čís. 39/1928 sb. z. a n.
ukládá sice zaměstnavateli, by si k zaměstnání cizince opatřil souhlas
při slušného úřadu a stanoví také tresty, kdyby se zaměstnavatel tak nezachcnl, nikterak však neprohlašuje, že služební smlouvy sjednané
s cizinci jsou v takových případech neplatné. Bylo proto na žalovaném,
by si, pokud ~eměl svolení úřadu k ponechání žalobce ve svých službách, zachoval rmžnost žalobce propustiti. Uzavřel-Ii s nim přes to
smlouvu, jež mohla bj'·ti vypovězena jen dne 1. listopadu toho kterého
roku a jež pak měla skončiti po lIplynutí dalších čtyř měsiců, t. j. dne
28. února přištího roku, ručí "alohci za dodržení úmluvy. Podle před
nesu obou stran byl žalobce propuštěn s okamžitou platností dne 29.
řijna 1932 a je proto žalovaná firma povinna ve smyslu ustanovení § 29
zák. o obch. pomocnicích nahraditi žai"bci plat náležející mu podle
.smlouvy za dobu, která by musela projíti až do skončení služebního poměru výpovědí, v tomto případě do 28. února h,33. Okolnost, že ZemSký úřad nedal žalovanému svolení k zaměstnání ža!obce, nelze pokládati za důležitý důvod ve smyslu § 27 zák. o obch. pon,ocnících, neboť
předpis ten má na mysli výhradně jen určité chování nel;" vlastnosti
zaměstnance samého, nikoli nedostatek předpokladů, jež splniti bylo
povinnosti zaměstnavatelovou. Jde o stanovení výše žalobcových nároků. Ze zjištěných okolností jakož i z nesporného obsahu původní služební smlouvy vyplývá, že žalobce byl za měsíc říjen úplně vyrovnán,
. ježto se mu dostalo celého nově smluveného platu 3.300 Kč a že za
další dobu až do konce února 1933 přisluší mu nárok po 3.300 Kč mě
síčně, tudíž celkem 13.200 Kč. Kromě toho přísluší mu i remunerace za
rok 1932, poněvadž nedoznala jeho původní služební smlouva ujednáním
ze října 1932 zrněny co do samého nároku na remuneraci, nýbrž jen co
do jeho výše. Při výpočtu remunerace jest podle názoru odvolacího
soudu vycházeti z toho, že žalobce měl až do září (včetně) plat 7.000 Kč
a odtud až do konce prosince 1932 měsíčně 3.300 Kč, za celý rok
úhrnem 72.900 Kč, z čehož měsíční průměr činí 6.075 Kč. Na posléz
uvedenou částku má tudíž žalobce nárok jménem remunerace. Podle
toho, co bylo právě uvedeno, jest žalobní nárok po právu toliko částkou
19.275 Kč. Aby odvolací soud sám rozhodlo žalobě, tornu bránilo, že
žalovaná strana namitala k započtení na žalobní nárok dvě pohledávky
v částce 40.000 Kč a 30'0.000 Kč tvrdíc, že je to škoda žalobcem jí způ
sobená. První soud se vzhledem k svému právnímu názoru těmito kompensačními nároky vubec nezabýval a ani odvolací soud v tomto směru
řízení doplniti nemohl, poněvadž by to odporovalo předpisu § 33 zákona
o soudech pracovních. Tento předpis ustanovuje, že odvolací soud má
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projednati věc znovu jen v mezích určených návrhy stran v odvo
Než žalobcovo odvolání o kompensačních nárocích návrhů
a proto se nemohly státi předmětem odvolacího řízení, jinak by vu'u ..
lací soud překročil meze své působnosti. Kromě toho >>znovu« lze projednati věc jen, pokud již skutečně byla jednou projednána. Nezbylo
proto, než odkázati spor v tomto směru k dalšímu jednání před
první stolice. K tornu podotýká ještě odvolací soud, že v dalším řízení
před pracovním soudem bude se zabývati tolíko kompensačním nárokem
žalované firmy na 40.000 Kč, ježto ohledně další škody v částce
300.000 Kč jsou tvrzení žalované strany lak povšechná a neurčitá, že
naprosto nestačí, by o nich mohlo býti blíže jednáno a důkazy prováděny.

Ne j vy Š š í s O u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc odvolacímu soudu, by o žalobcově odvolání znovu rozhodl, a to
přihlížeje i k vzájemným nárokům žalovanou firmou k započtení Hauu .• <
taným.
Důvody:

"

Jde o rekurs podle § 519 čís. 3 ds., který jest přípustný podle § 36
ods!. (2) zákona čís. 131/1931 sb. z. a n. i ve sporech pracovních (viz
rozhodnutí čís. 12.184 sb. n. s.). Stěžovatelka brojí především proti
právnímu názoru odvolacího soudu, že zákon o ochraně domácího trhu
práce ze dne 13. března 1928, čís. 39 sb. z. a n. nestanoví, že služební
smlouva ujednaná s cízincem jest neplatná, neopatřil-li si zaměstnavatel
svolení příslušného úřadu k tornu, by cízince v tuzemsku zaměstnával,
a se snaží dovoditi, že taková smlouva jest nícotná podle § 879 odstavec prvý obč. zák. V tomto směru nelze stěžovatelce přisvědČiti. V § 3
ods!. (1) zákona čís. 39/1928 sb. z. a n. jest předepsáno, že ten, kdo
chce zaměstnati cizince, na nějž se nevztahuje § 2 téhož zákona, jako
dělníka,

zřízence,

pomocníka- v domácnosti,

zaměstnance

ve vyšších

soukromých službách nebo jako učně, volontéra nebo praktikanta,jest
povinen opatřiti si k tornu svolení příslušného úřadu. Podle § 6 téhož
zákona se uděluje povolení k zaměstnání cizince jen určité osobě\
budoucímu zaměstnavateli - pro určité zaměstnání nebo určitý pod1iik
pro určitého cízince na určitou dobu a může býti vázáno podmínkami.
Povolení může býti uděleno současně i pro zaměstnání více cizinců,.
vždy však musí býti všíchni jmenovitě uvedeni. V důvodové zprávě
vládního návrhu (tisk poslanecké sněmovny 1227, na str. II) bylo vyloženo, že osnova chce docíliti ochrany domácího trhu práce tím, že
pro k a ž d é h o, k d o hod 1 á z a m ě s t n a t i cizince, zavádí
konnou p o v i n n o s t, aby si k tornu opatřil svolení příslušného úřadu.
Z toho plyne jasně, že zákon ukládá z a m ě s t n a vat e 1 i za povinnost, aby si opatřil 'Úřední povolení k zaměstnání cizince, a to dříve, než
ho na území zdejšího státu zaměstná, to jest, než mu skutečně svěří
provádění služebních úkonů (§ 3 odst. 2 zákona čís. 39/1928 sb. z. a n.).
Stěžovatelka přezírá, že zaměstnání cízince a ujednání služební smloůvy
s ním jsou pojmy různé. O ujednání služební smlouvy s cizincem a
o jejích podmínkách neobsahuje zákon čís. 39/1928 sb. z. a n. žádné
předpisy, zejména není v něm zakázáno ujednání služební smlovy s ci-
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7incem dokud nebylo uděleno úřední povolení k jeho zaměstnání. Nelze
roti t~rditiJ ž.e se taková smlouva příč! zák?nnému ~ák~zu a ~e les~
~odle § 879 'prvý odstavec obč. z~k. mcohla., C:hce-h n~kd?, ule~natI
služební smlouvu s cizincem v dobe, kdy, Sl I.este neopatnl,uredm povolení by tohoto cizince v tuzemsku zamestnaval, lest na nem, aby ve
vlastním zájmu dbal o úpravu smluvních podmínek tak, ~by",mu, byla
vyhražena volnost ustoupiti od smlouvy, kdyby mu povolem rnslu,~neh?
úřadu k zaměstnání tohoto cizince nebylo uděleno. V souzenem, pnpade
jest nesporné, že ve služební smlouvě mezI stranami ujednane nebyla
taková výhrada vůbec obsažena, nýbrž že podle úmluvy .mohla kazcia
strana smlouvu vypověděti vždy 1. l:stopadu toho, ktereh? rokt~ ,na
čtyři měsíce, takže smluvní poměr koncil dne!"28. unora n~sleduJ1~lho
roku. Nesporné jest dále, že žádost žalované fll'my o povolem k zamestnání žalobce by'ta zamítnuta výměrem zemského úřadu v Pr~ze ze, dne
24.ř í j n a 1932, že však služební smlouva byla me~l ~tranaml u~a~rena
již dne 7. ř í j n a 1931 a že žalobce byl u žalovane firmy skutecn,: zaměstnán až do 29. října 1932, tedy déle než jed~n ro~. ~ t?ho: ze se
žalovaná firma nezachovala podle sve pov1l1nosll,. ulozene jl zak?l1em
čís. 39/1928 sb. z. a n., nemůže žalobci vzejíti úlma na jeh? prav,:ch
ze služební smlouvy, která byla pro žalovanou fir~u v, pomeru k ~a
lobci závazně ujednána, ani na jeho právech a naroclch" p~ynouclch
z § 29 zákona o obch. pomocnících. Pokud jde o posouzem duvodno~l!
žalob n i h o nároku, jest. tudíž právní názor vyslovený odvolaclm
soudem schváliti jako správný.
,
, , .
Odvolací soud však pochybil p? ~trance forn;alm,. jezto ne~ozhodl
o žalobcově odvolání rozsudkem, nybrz vydal zrusovacl usnesem, k če~
muž nebyl oprávněn. Podle § 33 zákona čis. 131/1931 sb. z. a n. pl~:~
o řízení před odvolacím soudem v pracovních sporech o hodnotu VySSl
než 300 Kč obdobně ustanovení civilního řádu soudního
ř!zení př,:d
sborovými soudy prvé stolice j a k o s o ud} p r? c e s n,l n:,1 -. s n~
kterými v zákoně uvedenými odchylkami, jez .se vsak netykap proJednavané věci. Není proto přípustné, by odvolacl soud v ta~ovych ,sp~rec~
rozhodlo odvolání usnesením podle §§ 496 a 499 c. r., s., nyb;z ~a
rozhodnouti rozsudkem podle prvního titulu druhého odd!lu druhe časl!
c. ř. s. (viz rozhodnutí čís. 12.951 sb. n. s.). V souzené ~ě:i vyslovil
odvolací soud, ale jen v odůvodnění zrušovacího u;me.sem, ze ~alobl1i
nárok jest po právu jen částkou 19.275 Kč. Dospe!-h od,:ol,acl soud
k tomuto závěru, mělo žalobuí žádosti a o žalobcov~ odvo~~D1 rozhodnouti rozsudkem, nebyl však oprávněn, abl.' usnesen}~ zrusl1 ,ro.zsudek
pracovního soudu a vrátil věc do prvé stohc.e k dal simu )ednam a n~
vému rozhodnutí o nároku ž a lob nim. Nazor odvolaclho soudu, ze
vzájemné nároky namítané žalovanou firmou k započtení nemohly se
státi podle § 35 ~ákona čís. 131/193'1 sb. z. a n. pře,dmětem odvol~cího
řízení, je právně mylný. Tí~to zákon~ýn; ustanoveD1~ bylO sl~e pre~e
psáno, že odvolací soud ma projednal! vec znovu tol~ko v m,:zlch, urce~
ných návrhy stran v odvolání, než tomu jest rozum~l! ta~" ze odvolac~
soud nesmí překročiti návrhy odvolání a rozhodoval! o nece'.'\ co ?e~l
vdvoláním dotčeno. Nezáleží na tom, že žalobce v odvolam nec1l11l
zvláštního návrhu o nárocích k započtení namítaných, neboť návrh Jeho
se domáhal buď zrušení, anebo změny napadeného rozsudku a vyhooJ
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v celém jejím obsahu, tedy s vyloučením vzájemných nároklI
žalov:ané firmy, jež tato namítala k započtení se žalobní pohledávkou.
Prvm soud zamítnuv ú pln ě žalobu, nemohl ani o vzájemných pohledávkách žalované firmy rozhodovati. Uznal-li však odvolací soud odchylně od prvního soudu, že zažalovaný nárok jest částkou 19.275 Kč
po právu, byl vzhledem k tomu povinen se též vypořádati s nároky
k započtení žalovanou firmou namítanými a řešiti otázku, zda a pokud
žalobní nárok k o m pen s a c í se vzájemnými pohledávkami žalované
firmy zanikl (§§ 1438 a násl. obč. zák.). Tomu nebránilo, že první soud
v důsledku svého právního názoru o nich nejednal, stačí, že byly před
nesem v řízení před prvním soudem namítány (odst. 3 § 33 cit. zák.). Tím
se staly součástí procesní látky, o níž bylo odvolacímu soudu ve smyslu
prvního odstavce § 33 zákona o pracovních soudech znovu jednati podle
předpisů civilního řádu soudního o řízení před sborovými soudy první
stolice, ovšem v rozsahu tímto zákonným ustanovením vymezeném. To
vyhovuje i účelu předpisem tímto sledovanému, by totiž věc, jak již její
povaha vyžaduje, byla rozhodnuta s urychlením.
čís.

13468.

Je-li spor proti úpadci o nárok na vyloučeni věcí z úpadkové podstaty přerušen podle § 7 odst. (2) konkursního řádu ze dne 27. března
1931, čís. 64 sb. z. a n., brání překážka zahájené roz!lpře tomu, by žalobce neuplatňoval týž žalobní nárok a diivod novou žalobou proti
správci podstaty. Lhostejno, že se v nové žalobě liší žalobní nátok v tom
že se žádá i o zjištění, že věc nepatři do úpadkové podstaty.
'
(Rozh. ze dne 20. dubna 1934, R I 334/34.)
žalobce Fro:ntišek B. podal pod C IV 918/32 a C IV 919/32 na
manžele F-ovy žalobu o vydání nábytku. Usnesením ze dne 23. srpna
1932 byl tento spor přerušen, ježto byl vyhlášen úpadek na jmění ~
lovaných. Žalobou, o niž tu jde (Ck I 93/33), domáhal se žalobce Fra~
tiš~k. B. ~a .správci . úpadkové podstaty manželů F-ových, by bylo
zllsteno, ze zalobce lest vlastníkem nábytku, že nábytek nepřísluší
k úpadkové podstatě manželů F-ových a by žalovaný byl uznán po·"'''ným vydati nábytek žalobci. žalovaný správce úpadkové podstaty
vznesl rú',"!; žalobnímu nároku jednak námitky ve věci samé, jednak námitku zahájené rozepře ",z"Jedem k žalobám C IV 918/32 a C IV 919/32.
Pro ce sní s o udp r v é s t o i i c e zamítl námítku zahájené rozepře
a ve věcL samé uznal podle žaloby. V oi00m 'Směru uvedl v d ů v ode ch: Spisy C IV 918}32 a C IV 919'/32 jest orokázáno, že žalobce
~ran!!šek B. podal proti manželům F-ovým žalohu o vydání nábytku,
ze pn I. roku žalobní nárok byl brán v odpor a že sporné jednání naří
zeno bylo ke dni 14. listopadu 1932, že však usnesením okresnG'0 soudu
v K. ze dne 23. srpna 1932 vysloveno bylo přerušeni řízení pro uvaít~í
konkursu na jmění žalovaných. V obou žalobách jsou žalováni August
F. a Růžena F-ová, kdežto v žalobě, o niž tu jde, vystupuje jakožto
strana žalovaná Dr. Oskar H. jako správce konkursní podstaty. Ze

-
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žalob okresního soudu v K. vyplývá dále, že žalobní žádost v nich zněla
jen na vydání předmětu, kdežto v souzeném sporu v prvé řadě má za
předmět zjištění, ž~ sporné předměty nepatří do konkursní podstaty.
Z toho jest zřejmo, že tu nelze mluviti o totožnosti žalobních stran a
zejména žalobního nároku a že nemůže proto pro nedostatek tohoto
podstatného předpokladu býti odůvodněna námitka zahájení sporu.
O d vol a c í s o u d vyhověl námitce zahájené rozepře a odmítl žalobu.
D ů vod y: Ze srovnání projednávané žaloby se spory C IV 918/32
a C IV 919/32 zahájenými u okresního soudu v K., v nichž řízení bylo
přerušeno, zjišťuje odvolací soud, že tytéž předměty jsou spornými i ve
sporech u okresního soudu, i v této právní rozepři. I ve sporech u okresního soudu i v tomto sporu u krajského soudu požaduje se dále vydání
těchto věcí, třebas že v souzené žalobě je s tím spojena mimo to ještě
žádost za zjištění, jež má odůvodniti požadované plnění. Za tohoto
stavu věci je zřejmo, že souhlasí i právní důvod, i žalobní nárok v rozepřích u krajského i u okresního soudu. Posléze jsou v obou sporech
i žalovaní toto žni. V rozepřích u okresního soudu jsou sice žalováni'
manželé August a Růžena F -ovi, zatím co zde vystupuje jako žalovaný
správce konkursní podstaty obou manželů; než konkursní správce je
právě zákonným zástupcem obou úpadců. Jako takový vstupuje na
jejich místo, takže tu je i totožnost stran. Tím jsou splněny všechny
předpoklady zahájené rozepře ve smyslu § 232 c. ř. s. a bylo proto
žalobu podle § 233 c. ř. s. odmítnouti.
N e j v y Š š í s o II d nevyhověl rekursu.
Důvody:

Podle § 7 odstavec (2) konk. ř. čís. 64/31 sb. z. a n. lze ve sporech
o nároky na vyloučení věcí pokračovati i po prohlášení konkursu, vždy
však jen proti správci konkursní podstaty. Spor se tudíž prohlášením
konkursu přeruší, avšak žalobce může navrhnouti pokračování ve sporu
proti správci konkursní podstaty, jest-li úpadcem žalovaný. Neplyne
z toho pro žalobce žádná újma, neboť, vstoupí-li správce konkursní
.• podstaty do sporu, bude ve sporu proti němu pokračováno, nevstoupí-Ii do sporu, lze pokračovati ve sporu proti úpadci podle § 9 konk. ř.,
any vylučované věci se staly volným jměním úpadce. Řeší tudíž konkursní řád sám záporně otázku, zda prohlášením sporu jde o různost
stran ve sporu. Žalobní důvod i žalobní nárok jest v souzeném případě
rovněž totožný, ano jde i v původních sporech C IV 918/32 a C IV
919/32 i v nynějším sporu o vyloučení týchž předmětů na základě téhož
žalobního důvodu, t. j. výhrady vlastnictví. A liší-li se žalobní nárok
v tom, že v souzeném nyní případě se žádá i o zjištění, že ony předměty
nepatří do konkursní podstaty, jde o předurčující otázku, která musí
býti ve všech sporech řešena. Právem proto uznal odvolací soud, že
nynějšímu sporu brání překážka zahájené rozepře podle §§ 2'32 a 233
c. ř. s.
čís.
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I v konkursním řízení požívají nedoplatky okresní nemocenské pojišťovny přednostního práva jen na nemovitostech za předpokladů uve-
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dených 'II §§ 265 a 266 zákona ze dne 15. června 1927 "' 76
, CIS.
sb. z.
a n., Ol'ko I'IV na věcech movitých.
(Rozh. ze dne 20. dubna 1934, R I 340/34.)
K návrhu .okresní n,emocenské pojišťovny povolil s o udp r v é
s t o II c e protI up~dkove podstatě firmy mobilární exekuci k vydobytí
n.edoplatku pOjlstneho nemocenského, invalidního a starobního pojiš_
ten! .. K ,rekursu ~právc: konkursní podstaty rek u r sní s o u d eXe-'
kucm. na~rh zamltl. D u vod y: Podle § II konk. ř. nemůže býti po
vy~laser;1 konkursu pr,: po~led~vku za.ú~adcem nabyto soudcovského
prava za~tavmho. Pon;vadz zakon necml rozdilu mezi pohledávkami
(srovn. duvodovou zpravu k § 11 konk. ř. - vydání konk. řádu Dr.
V~sky str. I.! 8), .vztahuje se toto ustanovení i na pojistné v oboru so<;Ialmho P?jlstem. Z exekučního titul,;, p!a.tebního výměru, jest patrno,
ze pohledavka,. P!O kterou e:,:ek~ce ma byh povolena, není pohledávkou
za podstatou, jezto Jde o pflspevky splatné za dObu před prohlášením
konkursu, pochybIl proto prvm soud, povoliv exekuci.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

D

ů

vod y:

Dovol,aci .~eku;entka má sice pravdu, že zákaz vedení exekuce za
~onkurs~lho flz.em podle § 1.1 konk. ř. čís. 64/31 sb. z. a n. platí s výjimkou cl; !II, ČIS. 3. uV?z. zakona ke konk. ř., podle níž lze k vydobytí
nebo ~:'jls.tem I pOjlstneho. v. oboru sociálního pojištění vésti exekuci po
prohl~sen} kon~urs~.na. vec~ na nichž jest pro tyto pohledávky před

nostm prav,o. P:~.hhzl vsak,.~e ~ v konkursním řízení nedoplatky okresní
~~moc~nske pOjlsťovny pozlvaj! podle § 173 zákona z 10. října 1924
CIS. 221 sb. :. a n. v. dOSlo~u zakona ze dne 8. listopadu 1928 čís. 184
sb. z. a n. prednostmho prava nedoplatků daní a dávek veřejných a že
tyto. po~ívají přednostního práva podle §§ 265 a 2'66 zákona o přÍmých
damch ~IS. 76/~7 sb. z. a n. jen na nemovitostech za předpokladů \tm
uvedenych, kdezto v souzeném případě jde o exekuci na věci movi'l\,
o nichž ona výjimka neplatí.
čís.

13470.

!>~a~b~ po parcelách .\Ve smyslu výnosu ministerstva spravedlnosti
uverejneneho • n~. str. ~57-15~ Věstníku ministerstva spravedlnosti.
z r. 1910, oem pnpustna, vede-h se exekuce na části knihovniho tělesa.
(Rozh. ze dne 20. dubna 1934, R I 401/34.)
Vymáhající věřitelka vedla k vydobytí peněžité pohledávky exekuci
na nemovitosti, p!ipsané .pol~vicí dl~žnici I,<arle V-ové. S o udp r v é
s t o II ce nesehva}Il dra:ebnr p.odmmky predložené vymáhající věři
te!kou, podle, mchz se mela drazlÍ! Jedna polovina nemovitostí zapsanyeh ve vl. ČIS. 64 a 259 pko celek, a vybídl vymáhající věřitelku, by

předložila nové drazební podmínky. D ů vod y: Zástavní a vymáhající
věřitelka navrhla, by nemovitosti byly prodávány po parcelách, dražbou
dvojitou, z toho důvodu, že mnohé jednotlivé pozemky mají jako pozemky stavební ve výletním místě hodnotu daleko převyšující hodnotu
těchto pozemků k účelům hospodářským. Navrhovaným způsobem
dražby docílilo by se prý většího výtěžku a tím i vyloučila možnost,
by věřitelé, jdoucí za prvým vymáhajícím věřitelem, který je vlastníkem
druhé poloviny nemovitostí, vyšly na prázdno. K tomuto návrhu připojil
se i další zástavní věřitel Spořitelní spolek pro M. Ježto při roku
k určení dražebních podmínek nebylo docíleno dohody a provedeným
šetřením. zejména i slyšením starosty, nabyl soud pře'svědčení, že skutečně dražbou po parcelách lze docíliti mnohem většího výtěžku a tedy
příznivěji splniti účel dražebního řízení, rozhodl soud tak, jak se stalo.
Rek u r s II í s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc prvému
soudu, by znovu jednal a rozhodl. D li vod y: Prvý soud přehlédl, že
dlužnice není jedinou vlastnicí nemovitostí zapsaných ve vložce čís. 64
a 259, ale ,že jest jí vlastnicky připsána jen ídeální polovice těchto nemovitostí, kdežto druhá polovice, totiž ~ patří Bohumilu S-ovi, a
Bohumile S-ové, kteři svolení k odpisu jednotlivých parcel nedali. Sou-

%

hlas ten jest podle § 74 knih. zák. a § 1 zák. ze dne 6. února 18fl9
ř. zák. nezbytný, a nemůže býti nahrazen účelností a výhodností dražby
nemovitostí po parcelách.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Jde o to, má-li býti dražba provedena po parcelách, jak to má na
mysli výnos ministerstva spravedlnosti uveřejněný na str. 157-159
Věstníku ministerstva spravedlnosti z r. 191'0. Ve směrnicích v tomto
výnosu uvedených se stanoví pod čís. 9, že se má toto řízení zavésti jen
v případech podle knihovního stavu jednoduchých a že řízení toto
n e n í pří P u s t n o, vede-li se exekuce o a č á s t i knihovního tělesa,
jak je tomu v souzeném případě. Toto ustanovení hledí k povaze věci
a k potižím, které by jinak provedením exekuce po parcelách v takovém
případě nezbytně vzešly, pročež právem rekursní soud tento způsob
dražby vyloučil, třebas poukazoval jen k potížím, které by vzešly při
knihovním provádění výsledků dražby.
čís.

13471.

Je-li vyrovnací řízeni ve smyslu čl. X. uvozovacího zákona ke konkursnímu a vyrovnacímu řádu ze dne 27. března 1931 čís. 64 sb. z,
a n. skončiti podle předpisů vyrovnacího řádu ze dne 1'0. prosince 1914
čís. 337 ř. zák., jest řešiti otázku oživnuti pohledávky pro nedodržení
vyrovnacích splátek podle § 57 vyrovnacího řádu čís. 337;1914 ř. zák.
v doslovu zákona ze dne 26. dubna 1923 čís. 99 sb. z. a n., nikoliv
podle § 67 vyrovnacího řádu čís. 64/1931 sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 20. dubna 1934, R I 407/34.)

-
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jmění žalovaného bylo zahájeno vyrovnací řízení dne 26. března
Pří roku ze dne 23. června 1931 bylo vyrovnání věřiteli přijato.
Žalobě o zaplacení celé pohledávky, ježto oživla nedodržením vyrovna-

1931.

cích splátek, pro ce sní s o udp r v é s t o I i ce vyhověl. O d v o _
I a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by ji,
vyčkaje pravomoci, znovu projednal a rozhodl, maje za to, že v souzeném případě bylo použíti § 67 vyl'. řádu z roku 1931, pročež bylo
zjistití, zda žalobce lIpomenul žalovaného o zapravení splátky.
Ne j vy Š š í s o u d zrušil napadené' usnesení a vrátil věc odvolacímu soudu k novému rozhodnuti.
Důvody:

i"

čís.

Nesporné jest, že vyrovnací řízení, kterým byla dotčena též zažalovaná pohledávka, bylo ve smyslu čl. X uvozovacího zákona ke konkursnímu a vyrovnacímu řádu ze dne 27. března 1931 čís. 64 sb. z. ano
skončiti podle předpisů vyrovnacího řádu ze dne 10. prosince 1914
čís. 337 ř. zák. Praví-li zákon v tomto článku, že vyrovnací řízení, zahájená před účinností tohoto zákona, jest skončiti podle dosavadních
předpisů, jest tím rozuměti všechny předpisy ať již povahy formální
nebo materielní, an zákon v té příčině nerozeznává. V souzeném pří
padě jest proto řešiti otázku oživnutí pohledávky následkem nedodržení
vyrovnacích splátek podle § 57 vyrovnacího řádu čís. 337/1914 ř.-z.
v doslovu zákona ze dne 26. dubna 1923 čís. 99 sb. Z. a n. a nikoliv
podle § 67 vyrovnacího řádu čís. 64/1931 sb. Z. a n.
čís.

13472.

Nekalá soutěž(zákon ze dne 15. července 1927, čís. 111 sb. z. a n.).
Stavební podnikatel jednal v rozporu s dobrými mravy soutěže, zvýšil-li po otevření ofert svou původní nabídku na míru nabídky soutěži
telovy, ale slevil-Ii peníz, toto zvýšení značně převyšující, ve prospěch'
dobročinného účelu. Lhostejno, že se jeho snaha nesetkala s úspěch't!.
Nevyhledává se vědomost o zavržitelnosti jednáni. Nezáleží ani na tOtl\,
zda závadný čin nemůže již býti fakticky opakován.
(Rozh. ze dne 20. dubna 1934, Rv I 1293/32.)
Obec K. vypsala v listopadu 1930 ofertní řízení na stavbu činžov
ního domu v K. Zúčastnili se ho různí stavitelé a zedničtí mistři, mezi
nimi žalovaný Josef P. ofertou na 910.503 Kč a K. ofertou 920.000 Kč. '
Ve schůzi dne 16. prosince 1930 zadalo obecní zastupitelstvo v K.
stavbu činžovního domu zednickému mistru Františku K-ovi za
920.boo Kč. Ještě, než se konala tato schůze obecního zastupitelstva,
zaslal žalovaný obecnímu zastupitelstvu v K. týž den dopis ze dne
16. prosince 1930, v němž prohlásil, že stavbu činžovního domu v K.,
bude-li mu zadána za 920.000 Kč jako panu K-ovi, provede za 870.000
Kč a oněch 50.000 Kč, které se jeví jako rozdíl, ihned, jakmile mu bude
stavba zadána písemně, vyplatí na chudé a nezaměstnané v K. Žalobou,
o niž tu jde, domáhalo se společenstvo stavitelů na žalovaném, by bylo

uznáno právem, že se Josef P. dopustil nekalé soutěže tím, že po oteofert na obecní činžovní dům v K. v den, kdy obecní zastupitelstvo
rozhodnouti o zadání stavby, poslal obecnímu zastupitelstvu v K.
dopis ze dne 16. prosince 1930, v němž byl tento odstavec: »Stavbu
činžovního domu v K., bude-li mně zadána za 920.000 Kč jako p. K-ovi,
provedu za 870.000 Kč a oněch 50.000 Kč, které se jeví jako rozdíl,
ihned, jakmile mi bude stavba zadána písemně, vyplatím na chudé a
nezaměstnané v K.«, a by byl žalovaný uznán povinným zdržeti se tohoto jednáni. O b a niž š í s o u d y uznaly podle žaloby, o d vol a c í
s o u d z těchto d ů vod ů, Podle názoru odvolacího soudu nemůže býti
o tom pochybnosti, že se postup a jednání žalovaného příčilo dobrým
mravům soutěže. Hlavní zásadou ofertního řízení je, že všichni oferenti
mají se soutěže zúčastniti za týchž podmínek. Každé jednání tuto zásadu porušující je závadné a nekalé. Jestliže žalovaný, ač měl jako
ostatní oferenti možnost vypracovati a podati ofertu na základě výpočtů a kalkulací, které mu umožňovaly nabídku ku provedení díla,
o něž šlo, za nejvýhodnějších podmínek a tím získati přednost před
ostátnímÍ soutěžitely, teprve po uplynutí ofertní lhůty a po otevření nabídek a těsně před rozhodováním o nich, za zády spoluoferentů snížil
svou původní nabídku ve formě daru pro chudé pod ofertu mající naději na přijetí, jednal zřejmě způsobem, který se s ofertním řízením nesnáší a který odporuje dobrým mravům soutěže. Jeho poukazy k tomu,
že tak jednal v zájmu obce a nezaměstnaných, chtěje takto docíliti
, úsporu obecních peněz a podepříti veřejný zájem, jsou nejen neupřímné,
nýbrž i marné, ježto účelem zákona o nekalé soutěži není ochrana konsumentů a veřejného zájmu ve smyslu odvoláqím uváděném, nýbrž
ochrana pravdy, slušnosti a poctivosti mezi soutěžiteli navzájem. Soutěž není a nemá býti vyloučena, ale má a musl. se díti způsobem slušným a zájem veřejný nesmí býti jen pláštíkem k zakrytí a k dosažení jiných záměrů. Chtěl-li žalovaný, by pokles cen dříví, který prý nastal
po skončení olertního řízení přišel k užitku obce a aby z něho nemohli
oferenti na její úkor těžiti, měl to zadávající obci oznámiti a navrhnouti
vypsání nového ofertního řízení, ne však v poslední den před rozhodnutím bez udání tohoto důvodu svého jednání podbízeti nabídku svého
soutěžitele a slibovati k tomu cíli dar nezaměstnaným a dělati nepří
pustným zpúsobem pro sebe náladu v úmyslu dosáhnouti přednostního
pořadí před ostatnimi oferenty. Že toto jednání žalovaného bylo způso
bilé ostatní jeho soutěžitele poškoditi v tom směru, že jejich naděje na
získání vypsané stavby byly tím sníženy v jeho prospěch, je zřejmé a
nepotřebuje bližšího odůvodňování.
Jest nepřípadný poukaz odvolání
k tomu, že prý jednání žalovaného nemělo skutečně škodlivý vliv, ježto
přes to stavba byla zadána K-ovi, a ostatní oferenli mohli se svými cenami přizpůsobiti. Nejde o to, zda se skutečně škoda stala, nýbrž o to,
že mohla býti způsobena, a nemusila škoda záležeti v přímém materielním poškození, nýbrž i v tom, že jednáním žalovaného byla v neprospěch ostalních oferentů posunuta celková jich posice soutěžná, neboť dodatečně, mimo rámec soutěže, se činila nabídka nová, o níž ani
nevěděli a se kterou se ani již nemohli vyrovnati. Co se týče možnosti
opakování poza staveného činu žalované strany, je ovšem správné, že
nemůže být! již opakován, ana stavba v K. je již zadána. Avšak o to tu
vření
mělo
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nejde, nýbrž o to, by podobný způsob soutěžení na straně žalované byl
pro budoucnost vyloučen, jde o zákaz takového nekalého soutěžení při
příští podobné příležitosti, které by žalovaný mohl a zajisté i chtěl obdobným způsobem použíti, když, soudě podle jeho obrany v žalob ní odpovědi a
odvolání, je přesvědčen, že se ničeho nemorálního nedopustil, nýbrž dokonce jednal velmi správně a ve veřejném zájmu. V tom
smyslu chápati jest též stať rozsudku, že žalovaný jest povinen tohoto
(rozuměj takového) jednání se zdržeti. Odvolání není v žádném směru
důvodné a nebylo mu proto právem vyhověno. jednání žalovaného, jak
je zjištěno a vlastně jím samým doznáno, zakládá nekalou soutěž, ne
sice podle § 12 zák. o nek. soutěži, jehož náležitostí tu není, ale podle
§ 1 zákona.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

v

Důvody:

H,

Odvolací soud správně vystihl, že způsob, kterým žalovaný při snížení své nabídky postupoval, byl v rozporu s dobrými mravy soutěže.
Byl vykonán mravní nátlak, by nabídka Františka K-a byla potlačena.
Žalovaný vlastně zvýšil svou původní nabídku na míru nabídky K-ovy,
ale slevil určitou částku ve prospěch dobročinného účelu, čímž pod
rouškou humanity učinil pokus, aby rozhodující činitele donutil, by na
úkor soutěžitele K-a přijali jeho nabídku. jsou tedy splněny všecky
předpoklady § 1 zákona z 15. července 1927 čís. 111 sb. z. a n., by žalovanému mohla býh přičítána nekalá soutěž. Že se snaha žalovaného·
nepotkala s úspěchem, nerozhoduje, neboť stačí, že nekalé jednání bylo
způsobilým poškoditi soutěžitele. Nezáleželo ani na tom, zda snad žalovaný byl anebo nebyl ze soutěže vyloučen pro nepodání nabídky
<[ paušále,
neboť jeho závadná činnost působila na celkovou. posici
ostatních soutěžitelů, hlavně Františka K-a, v obou případech stejně nepříznivě. Vědomost žalovaného o zavržitelnosti (nekalosti) jednání
v uvedeném smyslu není k naplnění skutkové podstaty nekalé· soutěže
podmínkou, stačí, že jednání to bylo objektivně způsobilé poškoditi soutěhtele. Co. se tkne nán;itky, ...že pozas!avený ~in žalovaného nemů~.
byh opakovan, uvedl spravne JIZ odvolacl soud, ze Jde o to, by podob~~,
způsob soutěžení byl u žalovaného pro budoucnost vyloučen. Konečně
jest ještě dodati, že jednání žalovaného by neztratilo nic na své závadnosti ani, kdyby bylo pravdou, že žalovaný psal dopis ze 16. prosince
1930 na žádost členů městské rady v K., by tak umožnil, aby obecní zastupitelstvo musilo o jeho návrhu jednati, poněvadž prý jej pokládali za
výhodný pro obec. Ani to by neomlouvalo nekalost postupu žalovaného.

.

čís.

13473.

Byla-Ii pachtovní smlouva uzavřena na vice let, počíná promlčení
námitky zkráceni přes polovici obecné ceny již uzavřením pachtovní
smlouvy.
žaloba (námitka) podle § 934 obč. zák. není přípustná, nelze-Ii již
obnoviti původní stav, ježto pachtéř již sklidil užitky z pachtovaných
pozemků.

(Rozh. ze. dne 20. dubna 1934, Rv I 1375/32.)

Smlouvou ze dne 29. března 1928 propachtovala žalobkyně žalovanému pozemky na šest let za ročních 1.800 Kč. Proti žalobě o zaplacení
pachtovného za rok 1931 namítl žalovaný, že uzavřením pachtovní
smlouvy byl zkrácen přes polovici obecné ceny, ježto výměra pozemků
byla menšÍ, než předpokládal. žalobkyně bránila se proti této námitce
tím, že jest promlčena. Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e žalobu
zamítl. O d vol a c í s o u d uznal podle žaloby a uvedl v otázce,
o niž tu jde v d Ů vod ech: jest při svědčiti žalobkyni, že námitka žalovaného týkající se zkrácení přes polovici ceny ve smyslu § 934 obč.
zák. jest nepřípustná, neboť podle §§ 935 a 1487 obč. zák. se promlčuje
námitka taková ve třech letech a námitku promlčení žalobkyně ve sporu
výslovně uplatňovala.
N e j vy Š š í s o u

d

nevyhověl

d

Ů

dovolání, mimo jiné z

vod

těchto

ů:

Správně uvedl odvolací soud, že námitka zkrácení přes polovici podle § 934 obč. zák. jest promlčena podle § 1487 obč. zák. Pachtovní
smlouva byla uzavřena na šest let - nelze tedy vytýkati zkrácení přes
polovici každé splátce zvlášť a námitku uplatňovati za každý rok zvlášť.
Lhůtapromlčecí počíná ode dne uzavření smlouvy. Ostatně v souzeném
případě nelze již obnoviti původní stav, an žalovaný užitky z pachtovaných pozemků sklidil a proto již není žaloba - a tedy také námitka .. podle § 934 obč. zák. ani pHpustná, poněvadž nelze obnoviti původní
stav (viz rozh. čís. 4748 sb. n. s.).

čís.

13474.

V prohlášeni manžela, jímž projevu je souhlas s tím, aby jeho manželce byla až do rozvodu manželství vyplácena část jeho pense, nelze
spatřovati postup (cesi).
Zpravení o postnpu pohledávky, jež by vylučovalo oprávněni postoupeného dlužníka platiti postnpujíc/mu věřiteli, musí býti jasné a
spolehlivé. Nemůže-Ii dlužník z oznámení bezpečně seznati, zda jde
o postnp, či jen o zmocněni k vybráni anebo o poukaz ve smyslu § 1400
obč. zák., nenastává účinek § 1396 obč. zák.
(Rozh. ze dne 20. dubna 1934, Rv I 35/33.)
Žalobkyně domáhala se na československém státu, by bylo zjištěno,
že žalovaný stát jest povinen poukazovati žalobkyni z pensijních požitků jejího manzela Jana B-a mhičl1ě 600 Kč až do doby, kdy bude
manželstvÍ žalobkyně s Janem B-em rozloučeno, a by žalovaný stát byl
uznán povinným zaplatiti žalobkyni zadržené částky od 1. listopadu
1928 do vydání rozsudku. Žalobní nárok opírala žalobkyně o dohodu se
svým manželem, zaměstnancem státních drah, že až do' provedení rozvodu manželství bude z pensijních požitků manželových na výživu žalobkyně a jejího dítěte Jikvidaturou srážena a jí přímo vyplácena částka
600 Kč měsíčně. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í
s o u d z těchto d ů vod ů: Základem tvrzeného práva žalobkyně jest
29'
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JeJl podání na ředitelství státních drah ze dne 19. prosince 1927 doložené prohlášením jejího manžela, kterým projevuje souhlas s tím, aby
Jeho manželce, žalobkyni, od 1. října 1927 až do rozvodu vypláceno
bylo 6()0 Kč měsíčně z jeho pense. Jest souhlasití s názorem prvého
soudu, že toto prohlášení není postoupením pohledávky po rozumu
§§ 1392 a 1395 obč. zák., ježto nelze je pokládatí za více než za
souhlas s tím, aby jeho manželce, žalobkyni, od 1. října W27 až do
rozvodu vypláceno bylo 600 Kč měsíčně z jeho pense. Jest souhlasiti
s .názorem prvého soudu, že toto prohlášeni není postoupením pohledavky po rozumu §§ 1392 a 1395 obč. zák., ježto nelze je pokládati za
více než za souhlas, ahy po určitou dobu byla část pense Jana B-a vyplácena na místo něho žalobkyni. V tomto souhlase nelze však shledati
postup, 1. j. přenesení pohledávky Jana B-a na pensi, na žalobkyni tak,
aby na misto věřitele Jana B-a vstoupila jako věřitelka žalobkyně, a
netřeba se zabývati ani tím, zda tu jsou náleží to sti nař. ze dne 24. října
1897 čís. 251 ř. zák. Na tom nemění nic, že žalovaná strana část pense
žalobkyní vyplácela a že v připise ze dne 19. března 19301 nazývala
prohlášení Jana B-a »dobrovolnou cesí«, ježto k tomu výslovně dokládá, že jde o jednostranný, kdykoliv odvolatelný akt, čímž svůj názor
o »dobrovolné cesi« uvádí na pravou míru. Když tudíž žalovaná strana
po odvolání souhlasu Jana B-a odepřela další výplatu části jeho pensijních požítků žalobkyni, neporušila tím nijak své povinnosti ja~o dlužnice protí novému věřiteli, nýbrž po odvolání souhlasu Jana B-a k další
výplatě právem další výplatu části jeho pense žalobkyni odepřela. Než,
i kdyby šlo skutečně o postup, nebylo na straně žalované, by sama ře
šila otázku platnosti odvolání pokud se týče neuznávání postupu a
otázku objemu svého závazku, nýbrž bylo na žalobkyni, by rozřešila
sporem s Janem B-em spornou otázku platnosti postupu a objemu postoupených nároků. Jinak jest podotknouti, že žalobní žádání je neurčité,
ježto se v odstavci prvním neuvádí, od které doby má býti zjištěna povinnost k placení 600 Kč měsíčně, a v odstavci druhém žádání se neuvádí ani výše zadržených částek, a slíbené doplnění žalobního žádání
se při ústním jednání nestalo.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Dovolatelka uplatňuje jen dovolací důvod podle § 503 čís. 4 c. ř. s.,
vytýkajíc právní mylnost názoru odvolacího soudu, že prohlášení Jana
B-a, manžela žalobkyně, ze dne 17. prosince 1927, jímž projevil souhlas,
aby ředitelství státních drah vyplácelo žalobkyni od 1. října 1927 až do
rozvodu částku 6010 Kč měsíčně z jeho pense, nelze považovati za postoupení pohledávky ve smyslu §§ 1392 a 1395 obč. zák. Dovolací soud
však schvaluje tento názor odvolacího soudu a odkazuje dovolatelku po
této stránce na správné důvody napadeného rozsudku, jež nebyly jejími
vývody vyvráceny a k nimž se dodává toto: Zpravení o postupu pohledávky, jež by vylučovalo oprávnění postoupeného dlužníka platiti postupujícímu věřiteli, musí býti jasné a spolehlivé. Nemůže-li dlužník
z oznámení bezpečně seznati, zda jde o postup (cesi), či jen o zmocnění
k vybrání neb o poukaz ve smyslu § 1400 obč. zák., nenastává účinek

obč. zák. V souzeném případě bylo podle zjištěni
ředitelství státních drah oznámeno jen, že Jan B. vyslovil

§ 1396

nižších soudil
souhlas s tím
aby ředitelství vyplácelo žalobkyni z jeho pensijních požitků částk~
600 Kč mě~íčně v l'řípadě jeho odchodu ze společné domácnosti až do
rozvodu. Tlmto pro]evemsouhlasu k dočasné výplatě pensijních požitku
žalobkyni nepřestal Jan B. býtí věřitelem žalovaného státu v příčině
svých nároků na vyplácení pense, aniž se žalobkyně stala novou věři
telkou na jeho místě, jak předpokládá § 1392 obč. zák. Spíše lze v něm
spatřovati pouhé odvolatelné z moc n ě níž a lob k y n ě, by si část
pense Jana B-a jeho jménem vybírala. Byl-Ii později Janem B-em odvolán jeho souhlas k další výplatě části jeho pensijních požitků žalobkyni, pozbylo tím platnosti její zmocnění, by si vybírala peníze jeho
jménem. Že pro rozhodnutí sporu nemá významu, pojmenovalo-li ředi
telství státních drah ve svém dopise ze dne 19. března 1930 prohlášení
Jana B-a »dobrovolnou cesí«, vyložil správně již odvolací soud.
Čis.
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Kdo byl ustanoven společníkem veřejné obchodní společnosti se
ostatnlch společníků za zmocněnce k hájeni jeho práv a
k vykonu Jeho povinností s právem, aby si vybral měsíčně na srážku
z podnu zmocnitele na budoucím zisku ze společenské pokladny určitou
částku, nebyl ve s!užebnÚfl poměru u veřejné obchodní společnosti,
třebaže věnoval podniku vice práce a času, než zmocnitel byl podle
smlouvy povinen, a nahradil úřednickou sílu a třebaže zálohy na podil
z budoucího zisku byly vybrány, ač společnost po léta neměla zisku.
sou~lasem.

(Rozh. ze dne 20. dubna 1934, Rv I 159/34.)
V konkursu firmy S. a spol. přihlásil Oto W. pohledávku »na služném« do 1. třídy konkursních pohledávek. Pohledávka byla správcem
konkursní podstaty popřena co do pravosti i co do pořadí, pročež byl
žalobce poukázán na pořad práva. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se
Oto W. na správci konkursní podstaty firmy S. a spol., by bylo zjištěno,
že žalobci přísluší za konkursní podstatou firmy S. a spol. pohledávka
služného ve výši 4.389 Kč v 1. třídě pohledávek věřitelů. Žaloba byla
zamítnuta s o u d Y vše c h tři s t o I i c, N ej v y š š í m s o ude m
z těchto
důvodů:

Nižší soudy zjistily, že otec žalobcův Josef W. vstoupil jako spoa spol. a že ustanovil se souhlasem ostatních spoOttu K-a (žalobce) za zmocněnce k hájení jeho práv
a k výkonu jeho povinností, dále, že Josefu W-ovi jako ostatním společníkům bylo vyhrazeno právo, by vybral měsíčně na srážkách budoucího zisku ze společenské- pokladny částku 1.600 Kč, a že žalobce byl
zmocněn tuto částku dáti si vypláceti za Josefa W-a. Dále bylo zjištěno, že později za souhlasu všech společníků Josef W. postoupil svůj
společenský podil se všemi právy a povinnostmi Valerii W-ové, jež se
lečník do firmy S.
lečníků svého syna
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stala vereJnou

společniCí

jmenované firmy a dala se za souhlasu spozastupovati žalobcem ve svých společenských právech
a povinnostech. Jest tedy opodstatněn právní závěr odvolacího soudu,
že, byl-li žalobce činným v podniku úpadkyně, vykonával jen práva a
povinnosti příslušející společníkům podle společenské smlouvy, po pří
padě podle obchodního zákona (čl. 102, 105, 108/2 obch. zák.)., že
však nebyl ve služebním poměru u firmy (úpadkyně). Nesejde tedy na
tom, že žalobce věnoval podniku více práce a času, než podle smlouvy
byl povinen Josef W., pokud se týče Valerie W-ová, a že pracoval
v podniku denně a nahradil prý úřednickou sílu. Byliť společníci již
podle smlouvy povinni »veškeré své síly dáti do služeb podniku« a
i podle zákona je společníkům předepsáno, by se činně zúčastnili na
provozu obchodů (čl. 102), nestanoví-li společenská smlouva nic jiného,
a vždy jsou jim vyhrazena dalekosáhlá kontrolní práva (čl. 105). Nelze
tedy z činnosti žalobcovy v podniku vyvozovati, že došlo k uzavření
služební smlouvy mlčky, byl-li, jak zjištěno, tam jen činný jako zástupce jednoho společníka. Správně vystihl též odvolací soud, že k takovému závěru neopravňuje ani skutečnost, že žalobci byla firmou
dána plná moc, ani způsob zaknihování částek, vybraných měsíčně
společníky a též žalobcem na kontě platů a služného. Bylo-li ve společenské smlouvě ujednáno, »že společníci si mohou měsíčně vybírati částky po 1.600 Kč a conto zisku«, - nejde o odměnu za služební
úkony, kterou zákon výslovně vylučuje (čl. 93 čís. 3 obch. zák.), a nesejde na tom, že po léta nebylo zisku a že v posledních létech již nemohlo býti počítáno se ziskem, ježto takovým vybráním peněz ze společenské pokladny se nic nemění na právní povaze vybraných částek
a na vnitřním poměru společníků navzájem.
lečníků rovněž
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ObChodní pomocnici (zákon ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. zák.>,..
Vrchní číšník, jenž má přijimati platy od hostů a dozírati na podři-"zený mu personál a jen v době nutné potřeby též obslubovati bosty,
jest obchodním pomocníkem.
Zaměstnavatel nebyl oprávněn žádati na vrehnim číšníku, by se po
dobu celého týdne obmezi! jen na obsluhu a aby se při tom podrobil
dozoru jiného zaměstnance.
Učinil-Ii zaměstnavatel zaměstnanci v tomto směru jen n á vrh
a nepřijal-Ii ho zaměstnanec, bylo na něm, aby práci, k níž byl zjednán,
nadále konal,pokud se týče k jejímu konáni byl ochoten, ale nesměl
opustiti práci, aniž svůj důvod oznámil zaměstnavateli.
N a ř í d i I - I i však zaměstnavatel zaměstnanci, by konal práce jiného podřízeného druhu, než ke kterým byl podle smlouvy povinen, a
trval-Ii na tom, aby tyto práce konal i v době výpovědni, mohl zaměst
nanec takovou změnu služebních úkonů důvodně odmítnouti, aniž by
tim zavdal důvod k propuštění.
(Rozh. ze dne 20. dubna 1934, Rv I 502/34.)

Žalobce byl zaměstnán v kavárně žalovaného jako vrchní číšník.
byla ui~dná?a o,"midenní. [Jne 11. května. 1933 dostal .žalo~ce
od žalo vane ho vypoveď. Zalobce dosel dne 12. kvetna 1933 opet k zalovanému, kde mll bylo sděleno, že může zůstati, bude-Ii vždy druhý
týden konati obyčejnou práci číšnickou pod dozorem druhého vrchního
číšníka, což žalobce odmítl. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce
na žalovaném zaplacení za čtyřnedělní výpovědní lhůtu podle zákona
o obchodních pomocnících. Pro ce sní s o udp r v é s t o I i c e
(p r a c o. v n í s o u d) žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d uznal podle
žaloby. D II vod y: Žalobce byl dříve, jak žalovanému muselo býti
známo, vrchním číšníkem v kavárnách prvého řádu. žalobce byl přijat
žalovaným, dotázav se ho, zda jest u něho volné místo vrchního číšníka.
Žalobce jest přihlášen u pensijního ústavu jako vrchní číšník. V podniku žalovaného, jenž jest též prvotřídní kavárnou, konal žalobce službu
platícího sklepníka a při tom, jak jest u žalovaného zvykem, i spoluobsluhoval hosty. Byl tam zaměstnán s druhým platícím sklepníkem.
Měl obstarávati příjem peněz (inkaso) a ručil i za útratu, odešel-li ně
kdo nezaplativ. Žalobci byli podřízeni dva nosiči jídla' a dva pikolíci.
Vzhledem k těmto zjištěním nelze pochybovati o tom, že žalobce byl
obchodním pomocníkem, neboť ze zjištění vyplývá, že konal u žalovaného při nejmenším převážně vyšší služby. Jest sice pravda, že žalobce
konal i služby číšnické. To však nemůže míti vliv na posouzení, zda ža.Iobce byl obchodním pomocníkem, čili nic. Jest věcí vrchního číšníka,
by v naléhavých případech zasáhl a hosty obsloužil podáváním jídel,
donešením časopisů a pod. Třebaže tedy žalobci bylo při přijetí naznačeno, že musí spolupracovati a spoluobsluhovati, že jest to v závodě
žalovaného zvykem, nemůže to míti vliv na převážně vyšší činnost žalobcovu. Žalobci však bylo, když byl po nějakou dobu vykonával pře
vážně vyšší činnost, za níž nebyl nikomu podříz~n než šéfovi, uloženo,
by po určitou dobu byl podřízen jinému zaměstnanci, jenž byl dosud jen
rovnocenný. Novou úpravou služby byl by žalobce jistě utrpěl i majetkoprávně, ježto by se žalobci dostalo po určitou dobu, jakž vyplývá
z výpovědí svědků, jen 30%, nikoliv 40% toho, co bylo přijato na zpropitném. Žalobce byl proto oprávněn odmítnouti toto nižší postavení.
Ježto však žalovaný trval na tom, aby žalobce ono podřízené postavení
přijal, byl žalobce oprávněn odpírati další služby, ježto žalovaný porušil podstatná ustanovení smlouvy a chtěl neslušně zkrátiti odměnu
náležející zaměstnanci (§ 26 čís. 2 zák.). Žalovaný jest proto povinen nahraditi žalobci podle § 29 zák. odměnu za čas, jenž by musel
projíti až do skončení služebního poměru řádnou výpovědí, jež úmluvou stran nesměla býti zkrácena pod jeden měsíc (§ 20, odstavec druhý,
zák.).
N e j vy Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvolacímu soudu, by, doplně řízení, znovu rozhodl.
Výpověď

Důvody:

Nejvyšší soud schvaluje právní názor nižších soudů, že žalobce byl
obchodním pomocníkem podle zákona čís. 20/1910 ř. z., neboť nižší
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soudy zjistily, že byl přijat jako vrchní číšník, měl přijímati platy od
hostů a dozírati na podřizený mu personáL (2 číšníky a 2 pikolíky) a jen
v době nutné potřeby se též súčastniti obsluhy hostů. šlo tu tedy o služby, jichž řádný výkon předpokládá školenost a dovednost s hlediska
kupeckého odbornou, a jest opodstatněn i závěr odvolacího soudu, že
žalobce byl zřizen převážně k vykonávání kupeckých služeb v provozování závodu žalovaného, který jako kavárník je kupcem (srov. sb. n.
s. čís. HUOO). Zjisti!-li odvolací soud, že žalobce byl zjednán s osmídenní výpovědí, avšak bez omezení na určí tou dobu nebo na dobu nutné
potřeby, jde o skutkový závěr, jímž dovolací soud je vázán (§ 503 c.
ř. s. úsudkem z opaku) a jemuž nelze odporovati dovolacím důvodem
nesprávného právního posouzení. Jde dále o otázku, zda byl žalobce
oprávněn odmítnouti nařízení zaměstnavatelovo, by příště střídavě
s druhým vrchním číšníkem po dobu jednoho týdne ínkasoval a druhý
týden konal obyčejnou práci číšníckou pod dohledem druhého vrchního
číšníka. Tuto otázku zodpověděl jíž kladně odvolací soud a jest i jeho
důvody schváliti. žalobce byl podle zjištění nižších soudů přijat jako
vrchní číšník, měl hlavně obstarávati ínkaso, dohlížeti na pracovní síly
mu podřízené, a jen vyjímečně ,e súčastniti na obsluze hostů. Byl služebně podřízen jen zaměstnavateli samému. Nemohlo tedy důvodně na
něm býti požadováno, aby pravidelně, a to po dobu celého týdne, se
omezil jen na obsluhu, tedy na služby podřízeného druhu a aby se podrob!l při tom dozoru jiného zaměstnance, dosud stejně oprávněného,
zvlaště, byly-li touto změnou služebních úkonů, jak odvolací soud zjisti!, dotčeny i služební příjmv v neprospěch žalobcův. Pro rozhodnutí
sporu jest však důležité zjistiti, zda šlo v souzeném případě o. nařízení
šéfovo, či o pouhé přání) nebo návrh zaměstnanci učiněný zaměstna
vatelem. V tomto směru přednesl žalobce a dokazoval svědky, že .si žalovaný dal žalobce zavolati do kanceláře, že mu tam učini! dotyčný návrh, a, když žalobce jej odmítl, dal mu výpověď, podotknuv, aby ještě
po výpovědní dobu pracoval dále. žalobce odmítl prý i tuto nabídku a
vzdálil se ze služby, kterou od tohoto dne již nenastoupil. Tímto pře,
nesem se ani první soud, ani odvolací soud podrobně nezabývaly a ne-'
učinily potřebná skutková zjištěni. Zaměstnanec nemůže se zajisté domáhati úplaty za_dobu výpovědní, pokud samovolně nekonal služby
(sb. n. s. 2596). Slo-h o pouhý návrh žalovaného a nepřijal-Ii jej žalobce, bylo na něm, aby práci, ke které byl zjednán, nadále konal, pokud
se týče k jejímu konání byl ochoten, ale nesměl opustiti tuto práci, aniž
svůj důvod oznámil zaměstnavateli. Jinak by' se měla věc, kdyby byl
žalovaný býval žalobci nařídil, aby od dotčeného dne nekonal již jen
službu vrchního číšníka, nýbrž též pravidelně službu obyčejného číšníka
pod dozorem jiného vrchního číšníka, tedy práce jiného podřízeného
druhu, než ke kterým podle smlouvy byl povinen, a kdyby byl žalovaný
na tom setrval, aby tyto práce konal i v době výpovědní. Takovou
změnu služebních úkonů byl by žalobce mohl důvodně odmítnouti, aniž'
by tím zavdal důvod k propuštění (viz sb. n. Č. 2135). Tím, že se nižší
soudy dotčenou námitkou nezabývaly (čís. 3 § 503 c. ř. s.) a k věci nepřihlížely s tohoto právního hlediska (čís. 4 § 503 c. ř. s.); není spor
zralý k rozhodnutí.
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Rekurs na dovolací soud jest přípustný, zrušil-li rekursní soud usnesení prvního soudu s výhradou právní moci, nenařidiv slyšeni stran
(účastníků).

Bylo-li koncese k provozování hostínské žívnosti nabyto před účin
ností zákona ze dne 15. července 1927, čís. 112 sb. z. a n., nelze návrh
na povolení exekuce na živnost a koncesi hostinskou podle § 341 ex. ř.
zamítnouti z důvodu, že podnik dlužnika není veden ani se čtyřmi pomocnými silami, při čemž nezáleží na tom, zda dlužník obdržel koncesi
ku provozování hostinské živnosti na základě průkazu způsobilosti, či
zda od průkazu toho byl osvobozen.
(Rozh. ze dne 20. dubna 1934, R II 142/34.)
První soue! zamitl návrh vymáhajícího věřitele na zpeněžení zabavené živnosti a hostinské koncese vnuceným propachtováním z volné
ruky, ježto podle sdělení nemocenské pojišťovny pomocenské při společenstvu hostinských a kavárníků, jsou v podniku zaměstnány jen 3
pomocné síly, takže tento způsob zpeněžení podle ustanovení § 341,
prvý odstavec, ex. ř. není přípustný, ježto jde o živnost koncesovanou,
k jejímuž nastoupení jest třeba osobní způsobilosti. Rek u r s n i s o u d
zrušil napadené usnesení a uložil prvému soudu, by vyčkaje pravomoci
o návrhu na zpeněžení vnuceným propachtováním z volné ruky rozhodl
bez ohledu k zamítavému důvodu napadeného usnesení. D ů vod y:
Vymáhající věřitel napadá usnesení prvého soudu tvrzením, že ve skutečnosti jest zaměstnáno více osob v podniku dlužníků. Rekursní soud
zruš i! však usnesení, nenařídiv další šetření o počtu skutečně zaměst
naných sil, poněvadž ustanovení § 341 ex. ř. tu použíti nelze. Neboť dopisem městské rady ze dne 6. prosince 1933 jest zjištěno, že Růžena
P-ová je majitelkou koncese hostinské a výčepní na základě dekretu ze
dne 4. ledna 1923. P-ová provozuje tudíž živnost hostinskou a výčep
nickou na základě koncese, udělené jí před zákonem ze dne 15. čer
vence 1927, čís. 112 sb. z. a n. Teprve tímto zákonem byl pro živnost
hostinskou a výčepnickou zaveden průkaz způsobilosti. Podle § 3 prvý
odstavec čís. 1 a) jest však od průkazu způsobilosti osvobozen, kdo
před účinností tohoto zákona nabyl koncese hostinské a výčepnické.
Jest tudíž povinná majitelka živnosti co do koncese osvobozena od prů
kazu způsobilosti, může následkem toho svou živnost hostinskou a výčepnickou dále provozovati bez tohoto průkazu a, poněvadž § 341 exekučního řádu má na mysli jen živnosti, vázané průkazem způsobilosti,
první soud mylně rozhodl, že se na souzený případ vztahuje zákaz
§ 341 ex. ř.
Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Nadhozenou otázku o přípustnosti dovolacího rekursu jest zodpově
Rekursní soud zrušil usnesení prvého soudu s výhradou
právní moci, aniž nařídi! slyšení stran (účastníků). I kdyby výhrada

děti kladně.
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prá,::ní moci ~eměla vtznam, pro přípustnost dovolacího rekursu, poně
vadz sna~ n~Jsou splnenx predpoklady § 527 druhý odstavec c. ř. s. a
§ 78 e,;. L, Jest dovolacl rekurs přípustný podle §§ 527 prvý odstavec
'
514 c. L,S .. a § 78 ex. ř., poněvadž slyšení stran nebylo nařízeno.
ye .vecI. samé)~st dovOI~cí rekurs ne~ůvodný a stačí poukázati na
spravne oduvodnem rekursmho soudu, jez souhlasí s rozhodnutím čís
1~.!77 sb. n., s. K 9ůvodům rekursním jest dodati, že nejde o to, zd;
~~.zena ~-o,va obdrzela koncesI ku provozování hostinské živnosti před
ucmr:osl! zakona ze dne 15. července 1927 čís. 112 sb. z. a n. na zákla~e průk,az~ způso,b,ilosti,či zda od průkazu toho byla osvobozena, a
n~m zapotrebl to ~]!stoval!, poněvadž § 341 prvý odstavec ex. ř. má za
predp~~la~ ob)eklIvm skutečnost, zda totiž zákon váže udělení koncese'
na zvlastm zplls~b!lost. A t;nto průkaz před účinností zákona čís. 112/
~7 sb. z. a :'; zak~n nevJ.'z~doval, an § 15, ~ivnostenské novely z 5.
~~ora 1907 ':IS. 26 L z. ;rvadl meZI koncesovanymi živnostmi pod čís. 15
zl.vnost hOS~111S~OU a vyčepn!c~?u a § 23 ~ře?episoval zvláštní způso
bIlost pro ruzne koncesovane zlvnosl!, meZI mmiž však živnost hostinskou a ,:,ýčepni~~ou m;uvádí; nýbrž v odstav3i 3. pro půjčuje ministerstvp p:avo. nanzo,::acl,m zpusobem vydal! predpis o průkazu zvláštní
ZPU~?brIDStI k dosazem koncese pro určité kategorie živnosti hostinské
a ,:,yce~mcké ,vůbec ~ebo pro jednotlivá místa neb územÍ. K takovému
nanzem nedoslo a. duv5'~o,vá zpráva k zákonu čís. 112/27 sb. z. a n.
sama doh~.uJe, po pk tezkych. uvahách byl za Rakouska přijat odstavec
(3) § 23 Zlvnost. novely, a zustalo takto při pokusu, který nebyl proveden.
čís.
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" Podal-Ii vě~ítel~ nedbaje ustanovení § 6 a §§ 103 a násl. konk. ř.
~37/1,914 r. zák., po zabájeni konkursního řizení o konkursní pohledavce zalobu na úpadce a bylo-li o této žalobě zahájeno procesni ří
zeni, je celé toto řizeni stiženo zmatečnosti podle § 477 čis. 6 c. ř. s.
~terá ~~byla, napravena tlm, že konkursni správce vstoupí,l do sporu ~,'
ze cele nzenl bylo provedeno s nim a rozsudky byly vydány proti němu.'"
CIS.

(Rozh. ze dne 20. dubna 1934, Rv II 654/32.)
Žalobou, zadanou dne 18. října 1929, domáhal se žalobce na firmě
T. zaplacen.1,peněžité pohledávky. Dn~ 14. října 1929 byl na jmění firmy T. ,vyhlasen konkurs. ~ r o ce snl s o udp r v é s t o I i c e uznal
podl.e zaloby, o d vol a c 1 s o u d v podstatě napadený rozsudek potvrdIl.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil k dovolání žalované rozsudky nižších
soudů i s předchozím řízením pro zmatečnost a odmítl žalobu.
Důvody:

Žalobce domáhal se na firmě T. žalobou, podanou na soudě dne 18.
října 1929, by mu žalovaná zaplatila 9.246 Kč z důvodu prací přes čas.
Jde tu o žalobu z obligačního nároku žalobcova proti žalované, kterýž

-
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odléhá přihlášce ke konkursu, takže podle § 6 konk. ř. z roku I 914 p~

~rohlášení konkursu nemohl již býti uplatňován proti žalované fIrme

žalobou. V souzeném případě byl podle spisů krajského s~udu v B.
K 35/29 na jmění žalované firmy prohlášen konkurs usnesemm ze dne
14. října 1929 a usnesení toto téhož dne vyvěšeno na so~dní des,ce konkursního soudu (§ 2 konk. ř. ze dne .~9. prosince 1914, ČIS. ~.37 :. zak.).
podléhal-li žalobcúv nárok, jak dohceno, mlmospornemu nzem, upravenému v §§ 102 a násl. konkursního řád~ o přihlášení pohledávek konkursních věřitelů, byl pořad práva vyloucen. Bylo na zalobcl, by svou
pohledávku přihlásil ke konkursnímu řízení (§ 103 a násl. konk.f), aby
mohla býti přezkoumána při zkušebním roku (§ 195 ~lt. I;onk. r,ad~), a,
kdyby byla při tomto roku popřena, mohl se domahatI ]e]!h? urce111 podle § IlO a násl. téhož konk. ř. čís. ,337(1914 ř. z..podaJ:h ~al,obce, nedbaje těchto ustanovení, po zaha]e111 konkurs111~o" nZ;ll1 zalo?u na
úpadkynia bylo-li o této žalobě zavedeno procesr;l nzem, ]e cele toto
řízeni postiženo zmatečností podle § 477 čís. 6 c. L s. (sb. n. s. 2327).
Tato zmatečnost nebyla napravena ani tím, že konkursní správce vstoupil do sporu a ~e vlas}ně celé řízení s ~ím bylo provedeno, a rozs~dky
proti němu vydany, ]ezto nejde o zmat;c?ost pod!e §,477 ,ČIS. 5, c. 1. s:'
která by mohla býti zhojena doda~~cnym s,chvalell1m z,ako~neho . zastupce"nýbrž o zmatek podle § 47~ CIS. 6,~' r. s. a roz~~re ,zustala 1 po.
vstoupení konkursního správce touz roz~pn, kterou zaha]!1 zal??,~e protI
úpadkyni. Ježto v této věcí byl pořad pra'Za vyloučen, neI:yly ~IZSI soudy
povolány k zahájení řízení a k ro;hodnutl. K této ~matecnostI bylo hleděti z úřadu (§§ 471 čís. 7, 477 ČIS. 6, 494, 513 c. r. s.).
čís.
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'Úprava pachtovného pří zemědělských pachtech (vládni nařízení ze
"
.
dne 29. července 1933, čís. 164 sb. z. a n.).
Nárok na úpravu pachtovného podle § 6 vl. nar. ma Jen pachtýr zemědělského pozemku, který tohoto P?ze~u Pl?užl~á ~ z;měd~l~ké vý~
robě v užším slova smyslu, t. j. k dobyvám plodin, J1C!tZ pestovam s~da
pod pojem rolnické výroby. Nem~ ho ,pa~htýř, ktery ~ pa,;htovanyeh
pozemcieh vysévá semena stromku a pestuJe stromky mnno ramee naturálni potřeby svého vlastního hospodářstvi.
ov

(Rozh. ze dne 21. dubna 1934, R I 113/34.)
S o udp r v é s t o I i C e nevyhověl návrhu pachtýřú na úpravu
pachtovného podle § 6 vl. nařízení čís. 164/1933 sb. z. a n. R ek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Rekursní soud, potvrdiv usnesení prvého soudu, nepřiznal navrhovatelům nárok na úpravu pachtovného, protože na spachtovaných pozemcích provozují školkaře ní (pěstování stromků s výseve~ sem.en).
Dovolací rekursy, uplatňující nezákonnost tohoto rozhodnutI, nelsou,

-
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opodstatněné. Nárok na úpravu pachtovného podle § 6 vlád. nař. ze dne
července 1933 čís. 164 sb. z. a n. přísluši jen těm pachtýřům země
dělských pozemků (§ 1 zmíněného vládniho nařízeni), jimž je zeměděl
ská výroba hlavním zdrojem důchodu. Při výkladu slov »zemědělský
pozemek« a »zemědělská výroba« jest uvážiti důvod a účel vládniho
nařízeni. Podle důvodové zprávy, podané vládě pod čís. min. zeměděl.
85556/Vll A 1933, bylo účelem tohoto opatřeni upraviti změnou ceno-

29.

vou. r~laci plo,din! hlavně o~n:,in,. a to n"jen tam, k?e pachtovné bylo
vypdreno v psemcI nebo v zlte, nybrz I pn pachtovnem ryze penětitém
k čemuž vedla úvaha, že i peněžitá suma pachtovného je výsledke~
kalkulace o určitém množství hlavnich obilnin (pšenice nebo žita) a
o ceně platné v době uzavřeni smlouvy. Z doslovu vládního nařízení
čis. 164/1933 v souvislosti s důvodoVOI! zprávou je zřejmo, že nárok na
úpravu pachtovného má přijíti k dobru jen takovémn pachtýři zeměděl
ského pozemku, jenž tohoto pozemku používá k zemědělské výrobě
v užšim slova smyslu, to jest k dobýváni 'plodin, jichž pěstováni spadá
pod pojem rolnické výroby. Navrhovatelé však na spachtovaných pozemcích nepěstují takové »plodiny«, nýbrž vysévají semena stromků a
pěstuji stromky mimo rámec naturálni potřeby svého vlastního hospodářstvi; neprovozují tedy na spachtovaných pozemcích »zemědělskou
výrobu«, pročež se nižší soudy nedopustily nezákonnosti, nepřiznavše
jim nárok na úpravu pachtovného podle § 6 vládního nařízeni.
čís.

13480.

Zavázal-Ii se manžel soudním smlrem zaplatiti manželce na úp1l1é
vyrovnání jakýchkoliv nároků z jakéhokoliv důvodu, zejména pak z dů
vodu výživného za dobu minulou, přítomnou i budoucí jednotnou částku,
aniž uvedeno, co vypadá na výživné, nelze na základě tohoto soudního
smlru povoliti l1a manželovo výslužné exekuci podle druhého odstavce
§ 2 zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 314 sb. z. a n. v doslovu zákona
ze dne 2. července 1924, čís. 177 sb. z. a 11., nýbrž jen podle prvého odstavce téhož paragrafu.
"'(Rozh. ze dne 21. dubna J(134, R 1 381/34.)
Manžel zavázal se soudním smirem zaplatiti manželce 5.000 Kč.
K vydobyti tohoto nároku navrhla manželka proti manželi povolení exekuce zabavenim dvou třetin výslužného manžela s omezením, že mu
musí zůstati volným roční přiJem 3.000 Kč. S o udp r v é s tol i c e
exekuci povoliL Rek u r s n i s o u d vyhověl rekursu dlužníkovu potud, že povolil exekuci zabavenim jen jedné třetiny výslužného dlužnikova s omezením, že mu musi zůstati volných ročně 4.000 Kč. O ů
vod y: Jest při svědčiti rekursu, pokud první soud povolil zabavení
dvou třetin výslužného s omezenim, že dlužniku musi zůstati volných
3.000 Kč ročně. Strana vymáhající a s ní i soud prvni stolice vych2zejí
patrně z předpokladu, že jde o pohledávku výživného ve smyslu odst.
(2) § 2 zákona ze dne 15. dubna 1920 čís. 314 sb. z. a n. v doslovu zákona ze dne 2. července 1924 čis. 111 sb. z. a n. Avšak v rozsahu tu
stanoveném je možná exekuce jen na pohledávky výživného příslušejí-
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dilO podle zákona. Takovou pohledávkou však neni pohledávka ze
smiru mezi stranami o výživném, neboť, i když manželův závazek k výživováni manželky spočívá v zákoně, přece jen v případě smiru odvozuje se z dohody mezi manžely. Nejde tedy již o pohledávku ze zákona,
kterou jako takovou určil soud, nýbrž o závazek ze smlouvy a o pohledávku ze smiru, tudíž neprivilegovanou, pro jakou podle odsl. (I) § 2
výše cil. zákonú je možno výslužné zabaviti jen do jedné třetiny, vždy
však tak že dlužniku musi zůstati volných ročně 4.0,00 Kč. Pokud tedy
byla ex;kuce povolena v rozsahu větším, odporovala zákonu; ostatně
podle smiru, který je tu exekučnim titulem, nezavázala se strana povinná 5.,000 Kč zaplatiti výhradně jako výživné, nýbrž na vyrovnáni
»jakýchkoliv nárokú z jakéhokoliv právního důvodu«; již podle to.ho
smluvený závazek není ryze vyživovací, což tím více dokazuje nespravnost názoru prvního soudu.
N e j vy Š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Dúvody:
Smírem uzavřeným ve sporu Břetislava S-a proti Heleně S-ové
o rozvod manželstvi zavázal se žalobce zaplatiti žalované na úplné vyrovnáni jakýchkoliv nároků z jakéhokoliv právn!~o důvodu zejmér;a pak
z titulu výživného jak za dobu mmulou tak I pntomnou I budoucl, Jednotnou částku 5.000 Kč a neuvedly strany, jaká částka z narovnaného
obnosu vypadá na výživné. Jelikož z exekučniho titulu není zřejmo, zda
celý obnos 5.000 Kč či jaká část jiná vypadá na .výživné, nelze již z. toho
důvodu povoliti na výslužné exekUCI podle druheho odstavce § 2 zakona
ze dne 15. dubna 192,0 čís. 314 sb. z. a n. v doslovu zákona ze dne 2.
července 1924 čís. 171 sb. z. a n., nýbrž jen podle odstavce prvého, jak
to správně učinilo napadené, usneseni. Za. t?hoto. stavu. ne ni zapo!~ebí
zabývati se otázkou, zda smlrem byla zmenena zakonna povaha VyZlVného.
čis.
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Na povaze učební smlouvy nemění nic okolnost, že učeĎ vedle UČĎ';)v'
ských prací konal učebnímu pánu i vedlejší služby v domácnosti a
v hospodářství.
I učedníci mohou dostávati mzdu, bylo-li jeji placeni ujednáno.
Nedostatek písemné formy nemá v zápěti neplatnost učební smlouvy.
(Rozh. ze dne 21. dubna 1934, Rv I 84/33.)
Žalobkyně domáhala se na žalovaných manželích š-ových odměny
za služby, jež prý jim kon311a. B)'lo zj!ště~o, ~e, žalobkyn,ě k?,nala v krámě žalovaného Bohumila s-a prace ucedlllcke, ze byla pnhlasena u S,P?:
lečenstva jako učednice za p.oskytováni stravy ~ bl'tu ... ?,b.a nI z. s I
S o u d y žalobu zamítly. O, u v o.d y: Jest spravne :Jlstem, prv~lho
soudu, že žalobkyně s vědomlm sveho otce vstoupIla k zalovanemu Jak?
učednice y obchodě. Prvni soud zjišťuje také bezvadně, že žalob kyne
skutečně v obchodě byla zaměstnána. Z tohoto bezvadného zjištění jest
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však vyvoditi právní zaver, že žalobkyně ujednala se žalovaným s dodatným schválením svého otce smlouvu uč,ň<ovskou. Jest při svědčiti
i dalšimu právnímu názoru pr'róho soudu, že se ku platnosti této smlouvy
nevyhledává, by byla sepsána, neboť § 99 živn. řádu dopouští její ústní
i písemné ujednání, předpisuje jen, že se ústní ujednání má státi před
představenstvem společenstva a má býti zapsáno v knize protokolů,
která se má pro to založiti. Takovýto zápis skutečně byl do knihy učM
u společenstva obchodních živností učiněn,a nemá hmotněprávniho významu, že nebyl při tom současně přítomen otec ne zletilé žalobkyně, an
s učební smlouvou souhlasil. Okolnosti, na něž se odvolání odvolává a
jež svědeckými výpověďmi byly zjištěny, že žalobkyně vykonávala vedle prací v obchodě také práce v domácnosti a hospodářství, nenasvěd
čují tomu, že tu nebyl učňovský poměr, neboť první soud zjistil znalcem a ostatně je to všeobecně známo, že se učňů použivá i k vykonávání prací v domácnosti i hospodářství, ač živnostenský řád (§ 100)
ukládá zamčstnavateU, by používáním učně k jíným službám nebral mu
potřebný čas a příležitost se vycvičiti v živnosti. Ani okolnost, že žalobkyni šli požádat oba žalovaní, ač obchod patří jen žalovanému, nemůže miti význam, jaký mu dává odvolání, ježto je na snadě, že manželka zpravidla v obchodě mužově vypomáhá a má tudiž i zájem na
tom, koho si manžel vezme do učeni, zde tim spíše, když měla se žalobkyně státi, jak sama uvádí, vlastně jaksi členem rodiny. I když tedy
šla žalobkyně do učení k žalovanému Š-ovi, získána byvši příslibem, že
jednou od žalovaných dostane jejich usedlost, nevykonávala. tam práce,
jež k učení nepatřily, na základě smlouvy služební, a to ani mlčky před
pokládané, neboť Je vykonávala tak, jak to i jinde učedníci podle zvyku,
třeba nedovoleného, činí. Správně proto první soud došel k závěru, že
se za takovéto služby nebo práce nemůže přes to, ~e učňovská smlouva
byla zrušena, žalobkyně domáhati mzdy a že tu proto nelze použíti
ustanovení § 1152 obč. zák.
N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolání.
Dítvody:
Nižšími soudy bylo zjištěno, že žalobkyně byla u společenstva obchodních živností přihlášena jako učednice u žalovaného Bohumila Š-a
za byt a stravu s povinností otce žalobkyně, platiti pensijní pojištěni,
že žalobkyně byla u okresní nemocenské pojišťovny přihlášena jako
učeň a že v obchodě žalovaného Bohumila Š-a skutečně práce učňovské
konala, v krámě obsluhovala a prodávala. Z těchto skutkových zjištění
správně dovodily nižší soudy, že mezi žalobkyní a žalovaným byla uza- .
vřena smlouva učební, a správně dolíčily, že na povaze učební smlouvy
neměnila nic ani okolnost, že žalobkyně vedle prací učňovských konala
žalovaným i vedlejší služby v domácnosti a v hospodářství, ježto je konala též jako učednice, což podle zjištění prvého soudu je na venkově
obvyklé, a bez povinnosti žalovaných k náhradě nebo odměně za ně.
Jest sice pravda, že v souzeném případě nebyla mezi stranami uzavřena
učební smlouva písemně, jak předpisuje § 99 živn. řádu, než nedostatek
písemné formy neměl v zápětí neplatnost učební smlouvy (srov. sb. n. s.
5672, 6659).

Dovolatelce jest při svědčiti, že i učednici mohou dostávati mzdu
aniž by to na jejich učebním poměru něco měnilo. Učednik má však ná~
rok na mzdu jen, bylo-li placení mzdy ujednáno. Neníť podstatnou části
učební smlouvy, by bylo ujednáno placení mzdy učedníku, takže domněnka § 1152 obč. zák. tu neplatí. V souzeném případě však nebylo
ujednáno placení mzdy žalobkyni, nýbrž žalovaný Bohumil Š. se zavázal poskytovati žalobkyni jen byt a stravu. Ježto, jak dovoděno, nemá
žalobkyně proti žalovaným právní nárok na placení mzdy ani z důvodu
učební smlouvy ani z důvodu, že byla u nich děvečkou, na němž žalobu
založila, avšak jeho skutkový podklad neprokázala, právem nižší soudy
žalobu zamítly.
čís.
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Vyšlo-li za dovolacího řízeni na jevo, že jeden ze žalovaných nebyl
zastoupen počínajíc prvým rokem, a nebyl-Ii tento nedostatek
v dané lhůtě odstraněn, jest ohledně tohoto žalovaného zrušiti rozsudky
obou nižších soudů i s předchozím řízením, počínajíc prvým rokem,
a prvému soudu uložiti, by, pokud jde <O tohoto žalovaného, dále jednal
a znovu rozhodl.
řádně

(Rozh. ze dne 21. dubna 1934, Rv I 1221/33.)
žalobce domáhal Se na Šesti žalovaných zaplaceni 12.000 Kč rukou
nerozdílnou. O b a niž š i s o u d y uznaly podle žaloby.
s o u d vrátil nejprve spisy k doplněni plné moci podpisem
žalovaného Viléma S-a. Plná moc byla vrácena k doplněni právnímu
zástupci žalovaných Dr. H-ovi, jenž ji však ve stanovené lhůtě ne~řed
loži!. Ne j v y Š š í s o u d k dovolání zrušil z úřadu pokud jde o 'žalo_
vaného Viléma S-a· pre zmatečnost rozsudky obou nižších soudů
i s předchozím řízením, počínajíc prvním rokem ze dne 24. srpna 1932
a soudu prvé stolice uložil, aby, pokud jde o toholo žalovaného znOVII
o žalobě jednal a rozhodl; dovolání ostatnich žalovaných ne;yhověl.
V onom směru uvedl v
společnou a
Nejvy Šš í

důvodech:

K prvnímu roku ze dne 24. srpna 1932 dostavil se za žalované Dr.
S., koncipient Dr. O. H-a, advokáta v K. a vykázal se plnou mocí žalovaných. Tato plná moc ze dne 22. srpna 1932, jak dovolací soud nahl~dn,:tím zjisti!, byla podepsána jen prvými pěti žalovanými, nikoliv
I sestym žalovaným Vilémem S-em. Místo podpisu tohoto žalovaného
bylo v plné moci uvedeno »Ing. E. S. als Generalbevollmachtigter des
Major Wilhelm S. 1. Vollmacht vom 22. Juni 1929. Ing. Ernst S.«. Tato
generální plná moc tehdy připojena nebyla. K příkazu nejvyššího soudu
bylo proto nařízeno doplně(1í plné moci, a to původně předložením generální plné moci Viléma S-a Arnoštu S-oví. Ježto však z obsahu generální plné moci nebylo zřejmo, zda jí byl zmocněn Arnošt S. Vilémem
S-em i ke zřízení advokáta v souzeném sporu, byla plná moc žalovaných
vrácena jejich právnímu zástupci Dr. Oskaru H-ovi s příkazem, aby byla
doplněna podpisem žalovaného Viléma S-a. Právní zástupce žalovaných
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však plnou moc ve stanovené lhůtě nepředložil. K nedostatku plné moci
jest podle § 37 c. ř. s. hleděti z úřadu v každém období rozepře. Ježto
řádná plná moc žalovaného Viléma S-a pro právního zástupce Dr. Oskara H-a nebyla ve lhůtě k tomu dané předložena, nebyl tento žalovaný
ve sporu zastoupen, počínajíc prvým rokem ze dne 24. srpna 1932, a
řízení proti němu bylo, počínajíc tímto prvním rokem, zmatečné (§ 477
čís. 5 c. ř. s.). Bylo proto podle § 7, prvého odstavce c. ř. s. a podle
§ 478 druhého odstavce c. ř. s., pokud jde o žalovaného Viléma S-a,
zrušiti pro zmatečnost rozsudky obou nižších soudů i s předchozím ří
zením, počínajíc prvním rokem ze dne 24. srpna 1932 a prvému soudu
uložiti, by, pokud jde o tohoto žalovaného, dále jednal a znovu rozhodl.
čís.
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Pracovní soudy (zákon ze dne 4. července 1931, ds. 131 sb. z. a n.).
Ve sporu o hodnotu vyšší než 300 Kč není odvolací soud oprávněn
konati ústní odvolací jednání podle § 486 c. ř. s. a zrušiti rozsudek
prvého soudu podle § 496 čís. 2 c. ř. s.
(Rozh. ze dne 26. dubna I!B4, R I 435/34.)

o k r e sní s o u d v Ch., oddělení pro pracovní spory, uznal podle
žaloby. O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a uložil prvému
soudu, by, vyčkaje pravomoci, řízení doplnil a znovu rozhodl.
N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc odvolacímu soudu, by o ní dále jednal a znovu rozhodl.

čís.

Nebyla-Ii žaloba o zmatečnost vznesena u pracovního soudu, který
v původním sporu rozhodl o věci v prvé stolici, nýbrž u soudu odvolaciho, jest opravný prostředek podati u pracovního soudu jako soudu
prvé stolice. Odvolací soud měl opravný prostředek, byl-Ii podán u něho
jako 11 soudu vyšší stolice, odstoupiti soudu prvé stolice.
Jde o zmatečnost podle § 477 čis. 2 c. ř. s., rozhodoval-li samosoudce o žalobě pro zmatečnost, podané u odvolacího soudu ve věcech
pracovních.
(Rozh. ze dne 26. dubna 1934, R I 439/34.)
Žalobce podal »odvolání« z rozsudku krajského soudu civilního
v Praze, který jednal a rozhodl o jeho žalobě pro zmatečnost podle
§ 529' čís. 2 c. ř. s. - jak rozsudku pracovního soudu v Praze ze dne
18. dubna 1932, tak i rozsudku krajského soudu jako soudu odvolacího ze dne 22. července 1932. K r a j s k Ý s o u d c i v i 1 n í odmítl
odvolání jako nepřípustné, ježto napadený jeho rozsudek mohl podle
prvého odstavce § 532 c. ř. s. a § 535 c. ř. s. býti napaden jen dovoláním.
N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a zároveň zrušil
z úřadu i rozsudek krajského soujiu cívilního v Praze ze dne 31. května
1933 a řízení mu předcházející, počínajíc ústním jednáním ze dne
30. ledna 1933, pro zmatečnost a vrátil věc krajskému soudu, by o ní
podle zákona dále jednal a rozhodl.

Důvody:

Odvolací soud zrušil rozsudek prvého soudu podle § 496 čís. 2
c. ř. s. přehlédnuv, že jde o rozsudek oddělení okresního soudu pro pracovní spory a že podle § 33 zák. č. 131/1931 ve sporech o hodnotu
vyšší než 300 Kč má věc před odvolacím soudem býti znovu projednána
v mezích návrhů stran obsažených v odvolání. Z toho předpisu, j a k ,
i z dalšího ustanovení § 33 cit. zák., - že o řízení před odvolacím
soudem platí obdobně ustanovení civilního soudního řádu o řízení před
sborovými soudy první stolice jako soudy procesními (s odchylkami, jež
se na tento případ vůbec nehodí), je patrno, že, jde-Ii o odvolání z rozsudkú pracovního soudu, pokud se týče oddělení pro spory pracovní
(§ 4 odst. 2 zák. čís. 131/1931 sb. z. o. n.), nelze použíti ustanovení
čtvrté části c. ř. s. (§§ 461-501 c. ř. s.) a že je tu postupovati podle
předpisů §§ 226 a násl. c. ř. s. Odvolací soud tudíž pochybil, konal-Ii
ústni odvolací jednáni podle § 486 c. ř. s. a zrušil-Ii rozsudek prvního
soudu podle § 496 (2) c. ř. s., ježto obou ustanovení v tomto řízení
použil mylně. Bylof povinností odvolacího soudu, by po přednesu stran
učinil púvodní usnesení a připustil důkazy, jež pokládal za potřebné ke
spolehlivému posouzení a rozhodnutí sporu, a aby tyto důkazy (pokud
zákon nepřipouští odchylky) sám přímo provedl a pak rozhodl rozsudkem. Jde tedy o podstatné vady odvolacího řízení, zabraňující dovolacímu soudu, by napadené usnesení mohl věcně přezkoumati, a proto
bylo se usnésti, jak svrchu uvedeno.

13484.

Důvudy:

žaloba, o niž jde, nebyla vznesena u soudu, který v původním sporu
v první stolici o věci rozhodl, nýbrž u soudu vyššího (t. j. odvolacího
soudu) a proto jest tu použíti ustanovení § 535 c. ř. s., ježto zákon
čís. 131/1931 sb. z. a n. nemá v tom směru zvláštní odchylné ustanovení
(§ 19 cit. zák.) a odporovatelnost rozsudku jest v této věci posuzovati
podle ustanovení platících pro krajský soud jako s o u d o d vol a c í
(§ 535 poslední věta c. ř. s.). Z toho však plyne, .že opravný prostředek
neměl býti podán přímo u krajského soudu civilního jako soudu vyšší
stolice, nýbrž u pracovního soudu v Praze jako soudu prvé stolice (§ 29,
pokud se týče § 34 zák. čís. 131/1931. sb. z. a n.) a krajský soud, byl-Ii
u něho podán jako u soudu vyšší stolice, měl jej i se spisy odstoupiti
soudu prvé stolice, pracovnímu soudu, by tento soud mohl učiniti o něm
další jemu příslušející opatření. Neučinil-li tak krajský soud, nýbrž odmítl napadeným usnesením žalobcovo odvolání jako nepřípustné, nezbylo, než usnesení jeho zrušiti. Jak již bylo dolíčeno, byl pro žalobu,
vytýkající zmatečnost, příslušným podle § 532 prvý odstavec c. ř. s.
soud o d vol a c í, ježto žalobou tou bylo odporováno i jeho vlastnímu
rozhodnutí, i rozhodnutí soudu prvé stolice. Soud odvolací může podle
ustanovení pro řízení před ním platných učiniti věc zralou k rozhodnutí
a proto platí podle § 5,35 c. ř. s. pro ústní jednání, provedení důkazů
" oznámení rozsudku k žalobě vydaného ustanovení, která platí pro
Civiln! rozhodnuti XVI.
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tento soud jako stolici opravnou, t. j. v tomto případě pro soud odvolací.
Podle § 32 zák. čís. 131/1931 sb. z. a n. rozhoduje ve sporech pracovních o hodnotu vyšší než 3,00 Kč odvolací soud v senátě složeném ze tří
soudců z povolání, z níchž jeden předsedá, a dvou přísedících. Konal-Ii
tedy v tomto případě ústní jednání a vydal-Ií rozsudek s a m o s o u d c e
místo takto složeného senátu, nebyl rozhodující soud řádně obsazen
(§ 477 čís. 2 c. ř. s.) a k tomuto zmatku bylo hleděti nejvyšším soudem,
jemuž žalobcltv rekurs byl předložen, z moci úřední, třebas tato vada
nebyla vytýkána nižádnou stranou (§§ 494, 513 c. ř. s. a § 35 zák.
čís. 131/1931). Bylo proto rozsudek krajského soudu civilního v Praze
a jemu předcházející řízení, počínajíc ústním jednáním ze dne 30. ledna
1933, zrušiti jako zmatečné a krajskému soudu uložiti, by podle zákona
postupoval, jak ve výroku vysloveno.
čls.
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V disciplinárním řízení proti trvale ustanovenému obecnímu zřlzenci
nelze obdobně použiti § 105, odstavec druhý, zákona ze dne 25. ledna
1914, čís. 15 ř. zák.
.
Pro obecní zastupitelstvo není závazným usneseni disciplinární komise podle § 8 odst. (2) vl. nař. ze dne 14. srpna 1920, čis. 483 sb. z.
a n., o tom, jaký disciplinární trest má býti obecnímu zřízenci uložen.
(Rozh. ze dne 26. dubna 1934, Rv I 2319/32.)
Žalobce byl policejním strážníkem žalované obce v čechách. Byv
usnesením obecního zastupitelstva žalované obce po disciplinárním ří
zeni propuštěn z obecni služby bez nároku na po~itky, domáhal se žalobce na žalované obci, by bylo uznáno právem, že disciplinární nález,
jímž byl žalobce propuštěn ze služeb žalované obce, jest neplatný, že
smlouva, jíž byl žalobce ustanoven obecním strážníkem žalované obce,
trvá po právu a že žalovaná obec jest povinna platiti žalobci služné za
dobu po propuštění. Pro ce sní s o udp r v é s t o I i ce žalobě v ,
hověl. 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:

Dovolatel se snazl dovoditi, že pro disciplinární řízení proti trvale
ustanovenému obecnímu zřízenci plati podle § 2 vlád. nař. ze dne 14.
srpna 1920 čís. 483 sb. z. a n. obdobně také předpis § 105 služební
pragmatiky čís. 15/1914 ř. z., že usnesení obecní disciplinární komise
jest pro obecní zastupitelstvo závazné a že v souzeném případě disciplinární nález, usnesený obecním zastupitelstvem žalované obce, jest formálně nesprávný a proti žalobci bezúčinný, ježto obecní disciplinární
komise uznala jen na přeložení žalobce na trvalý odpočinek se srážkou
25% normálniho výslužného, kdežto obecní zastupitelstvo se usneslo na
propuštění žalobce ze služeb obce. Dovolateli nelze především přisvěd
čiti v tom, že pro disciplinární řízení proti obecnímu zřízenci jest obdobně použiti také předpisu § 105 ods!. (2) zákona čís. 15/1914 ř. z.

podle § 2 nařizeni vlády ze dne 14. srpna 1920 čís. 483 sb. z. a n., jímž
byl proveden § 10 zákona ze dne 17. prosince 1919 čís. 15 sb. z. a n,
z roku 1920, provádí se disciplinární řízení proti trvale ustanoveným
obecním zříz<;ncům obdobně podle §§ 181-188 pokud se týče
§§ 87-155 zako~.a ze dne 25. ledna 1914 čís. 15 ř. z., ale jen potud,
pokud nem ,v dals:m niC ]lI1eho ustanoveno. Tímto dodatkem jest jasně
vysl?ve,no, ze v. te<:,h směrech, ve kterých vládní nařízeni obsahuje
zvlastm odchylne predplsy, nelze ani obdobně použiti předpisů zákona
čís. 15/1914 ř. zák. o služební pragmatice pro státní zřizence. V souzeném případě jde jen o to, zda v disciplinárním řízení proti obecnímu
zřízenCI lze použíti obdobně předpisu § 105 ods!. (2) zákona čís. 15/1914
ř. z., jenž stanoví, že trest propuštění může býti uložen jen, vysloví-li se
pro ně] čtyři. členo~é disciplinárního senátu. Tu jest míti na paměti, že
podle § 93 zakona CIS. 15/1914 ř. z. mohou jakékoliv disciplinární tresty,
t".9 Y t,ak,e trest. p;opuštění, býti uloženy státním zřízencům jen nálezem
pnslusne dlsclphnarm komise, která tedy o způsobu disciplinárního
trestu sama r~zhodu]e. Naproti tomu vládni nařizení čís. 483/192,0 sb.
z .. a n. obsahuje v § 8 zvláštni odchylné ustanovení, že disciplinární komJ~e 'prvé stolice se ';Isnásí jen n~ d~sciplinárnkh trestech dlttky a pene;'lte pO,kuty. Je-li vsak dlsclphnarm Čll1 obecmho zřizence takový, že
m.a za ~asl~de~ vylo!-!čení z postupu do vyšších platů, zmenšení služneho, prelozem do vyslu~b~ se zmenšeným výslužným, nebo propuštění
ze sluzby, pak dlsclplll1arm komise první stolice sama trest neukládá,
o "něm nerozhoduje, nýbrž učiní jen n á vrh obecnímu zastupitelstvu
jež,? t?01to návrhu teprve rozhodne. Z toho plyne nepochybně, ž~
zvlastmm odchylnym ustanovením § 8 vládního nařízení čís. 483/1920
~b. z. a n. jest ~bdobné P?užití předpisu § 105 ods!. (2) zákona
CIS. :5/1914 r~ z. vubec vy!ouceno: Nelze dále uznati za správný dovolateluv nazor, ze pro obecm zastupitelstvo jest závazným usnesení disciplinární komise, učiněné podle § 8 ods!. (2) vlád. nař. čís. 483/1920 sb.
z. a n. o tom, jakí' disciplinární trest má býti obecnímu zřízenci uložen.
Bylo již vyloženo, že v takových případech, kde se obecní disciplinární
kO":I.se ~,eu.~nesla na disciplinární!" trestu důtky nebo peněžité pokuty.
ne;pnsluSJ j". by sama o dlsclplinarním trestu rozhodovala, nýbrž že má
uClmÍl ]e~ navrh,. o němž rozhodne obecní zastupitelstvo. Jakým způ
sobem ma obecl1l zastupitelstvo rozhodnouti, není v § 8 nařízení vůbec
stanoven?, ,takže obecnímu zastupitelstvu nic nebrání, by se návrhem
d~sclplin~rn: komise o způsobu trestu neřídilo a by nevyslovilo takový
d!sclphnarm trest, Jaký uznává samo za přiměřený disciplinárnímu činu
zři~en.covll, zjištěnému disciplinární komisí. Podle § 8 ods!. (3) vlád.
n~r. ČIS. 483/1920 ~b. z. a .n. může si pak obecní zřízenec proti disciplinarlllmu rozbodnutI obeclllbo zastupitelstva stěžovati k vrchní disciplinární komisi, která v případech v odstavci (2) uvedených učini rovněž
jen návrh zemskému samosprávnému úřadu,' jenž o stížnosti rozhodne
s konečnou platností. Pokud dovolatel naproti tomu dovozuje, že se
protI usnesení obecního zastupitelstva o propuštění ze služby múže
obecní zřízenec dovolávati jen ochrany soudu, ježto prý usnesení obce
v poměr~ k propuštěnému zřízenci není jiné kontrole podrobeno, a že
SI proto zalobce nemohl proti propuštění stěžovati, odkazuje se na rozbodnutí čis. 12873 sb. n. s., v němž bylo podrobně vyloženo, že ustano30'
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vení § ~ vládn!ho nařízení čís. 483/1920 sb. z. a n. jest kryto předpisem
§ 10 zakona CIS. 16/1920 sb. z. a n., I pokud upravilo opravné řízení

~. disciI;l!nár~im řízeni proti obecním zřízencům. Dovolateli se nepoda_
nlo dolIcIÍ!, ze. usnesem obecního zastupitelstva žalované obce ze dne
18. bř~zna 1?31, jimž bylo po provedeném disciplinárním řízení vyslove~o, ze se. zalobc~ propouští z. obecní ~lužby bez ~ároků na poŽitky,
trpI vadam~ po strance forma!m. Po stran ce hmotne jest dIsCIplinární
nalez, ktery nabyl mOCI prava, pro soud závazný (viz rozhodnutí
čís. 1189, 7149, 12.873 sb. n. s.).
čís.
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Pracovní soudy (zákon ze dne 4. prosince 1931, čís. 131 sb. z. a n.).
. Byl-Ii spor zahájen u ť á d n é h o soudu dříve, než nabyl účinnosti
za~on _o ~ude~h pracovn~~h,~ebyl pracovní soud oprávněn projednávatI vec, trebaze byla u radneho soudu ponechána v klidu a třebaže
stra~y sou~lasně navrhly, by věc byla postoupena pracovnímu soudu.
'.'!'ojednll;I-1t pracovní. soud přes to věc, jde o zmatek podle § 28
Cts. 3 zak. o pracovmch soudech, třebaže hodnota sporu byla vyšší
než 300 Kč.
Příslušnost pracovního soudu nelze získati ÚllIluvou stran kromě
případů uvedených v třetím odstavci § 1 zák. o prac. soudech:
(Rozh. ze dne 2'6. dubna 1934, Rv I 635/34.)
Žalobu zaměstna.nce proti zaměstnavatelce o zaplacení 5.000 Kč
p r a c o vn í s o u d v Náchodě rozsudkem ze dne 25. října 1933 zamítl.
O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil.
Ne j vy Š š i s o u d k dovolání zrůšil rozsudky nižších soudl!
i s předchozím řízením, počínajíc usnesením okresního soudu v Náchodě
ze dne 30. dubna 1932, jako zmatečné a uložil pracovnímu soudu v Náchodě, by spisy postoupil okresnímu soudu v Náchodě.

pracovniho soudu opodstatněna předpisy zákona (§ I zák. čís. 131/31),
nelze ji získati prorogací a tato není vůbec účinná (kromě případů uvedených v třetím odstavci § 1 zák., které se nehodí na tuto věc). Nesejde
proto na tom, že procesní strany učinily souhlasný návrh, aby věc byla
postoupena pracovnímu soudu v Náchodě. Tento soud byl povinen, by
svou příslušnost zkoumal z moci úřední (§ 22 odst. (1) zák. čís. 131/
1931) a touž povinnost měl i odvolací soud (§ 28 čís. 3, § 33 odsl. (2)
cít. zák.). Tím, že pracovní soud projednal sOUzenou věc, jež dohodou
stran naň. nemohla býti přenesena, byl založen zmatek podle § 28 čís. 3
zák. čís. 131j1931 sb.z.an., v němž jako důvod zmatečnosti
pod čís. 3 '--- "že bylo rozhodnuto o věci, nenáležející před soudy pracovní« - jest sice zvláště vytčen jen při sporech, ve kterých hodnota
předmětu není vyšší než 300 Kč, ale tento důvod zmatečnosti nepochybně plat! i ve sporech o hodnotě předmětu sporu 300 Kč převyšu
jící (srov. § 477 čís. 3 c. ř. s.), k němuž bylo dovolacím soudem hleděti z úřadu (§§ 471 čís. 7, 494 a 513 c. ř. s., jakož i § 35 zák. čís.
131/1931).
čís.
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Nezrušil-Ii soud prvé stolice exekuci, ač vymáhající věřitel, nevyse v určené lhůtě o dlužníkově návrhu na zrušeni exekuce, projevil
s navrhovaným zrušením exekuce mlčky souhlas, není závady, by tak
neučinil soud rekursní.
Zrušil-Ii exekuci soud rekursnl, jest dovolací rekurs vymáhajícího
věřitele odmítnouti jako nepřípustný.
jádřiv

(Rozh. ze dne 26. dubna 193'4, R II 182/34.)
Návrh dlužníka, by byla z důvodu § 251 čís. 1 a 6 ex. ř. zrušena
exekuce na zabavené svršky, s O udp r v é s t O I i c e zamítl, r e .
k u r sní s o u d návrhu vyhověl.
. Ne j v y Š š í s o u d odmítl dovolaci rekurs vymáhajícího věřitele.

Důvody:
Důvody:

ža:oba byla se žalobcem, požívajícím právo chudých, sepsána dne
16. kvetna 1930 u okresního soudu v Jaroměři (§ 64 čís. 4 c. ř. s.), odkud
došla k příslušnému okresnímu soudu v Náchodě dne 2'8. května 1930.
žal~ba byla doručena žalované firmě dne 4. června 193'0, čímž spor byl
zahajen .podle _p;'vé_ho ~~~tavce. § .132' c. ř. s. Z t~ho je zřejmo, že spor
hyl zahajen jeste pred UClllnostt zakona ze dne 4. cervence 1931 čís. BI
sb. z. a n., jenž byl vyhlášen ve sbírce zákonů a nařfzení dne I. srpna
1931 a podle prvého odstavce § 43 nabyl účinnosti teprve dnem I. ledna
1932. Podle téhož zákonného ustanovení mají spory do tohoto dne zahájené býti vyřízeny u soudů příslušných podle práva dosavadního a
podle předpisů dosud platných a byly Výjimky z toho předpisu stanoveny jen pro živnostenské soudy. Účinky zahájené rozepře trvají až do
ukončení rozepře (§ 29' j. n.), buď vydáním pravoplatného rozsudku,
buď zpětvzetím žaloby, nebo smírem. Ponecháním sporu v klidu nebyl
spor ještě ukončen (§ 168 a násl. c. ř. s.). Není-Ii výlučná příslušnost

Podáním, jež došlo k prvému soudu dne 17. června 1933, navrhl
povinný zrušení exekuce z důvodu § 2S1 čís. 1 a čís. 6 ex. ř. mimo jiné
co do předmětů zabavených pod běž. čís. 2 (psycha) a čís. 6 (železna
kamna) zájemního protokolu. šlo o návrh na zrušení exekuce podle § 39
čís. 2 ex. ř. Ve smyslu § 39 druhý odstavec ex. ř. a § 56 odstavec druhý
a třetí ex. ř. vyzval prvý soud, při pojiv jedno vyhotovení podání, vymáhající věří tel ku, stěžovatelku, k vyjádření vzorcem čís. 144/4 k ex. ř.
Vzorec ten obsahuje vyzvání vymáhající strany, by se do osmi dnů o návrhu dlužníkově vyjádřila, jinak že se bude za to míti, že s návrhem
tím souhlasí a zříká se toho, by jí bylo doručeno usnesení vyhovující
návrhu, i stížnosti do něho. Vyzvání to i s podáním bylo doručeno
právnímu zástupci vymáhající věřitelky dne 30. června 1933 a vymáhající věřitelka se ve lhůtě o dlužníkově návrhu nevyjádřila. Mohl proto
prvý soud zrušiti exekuci podle § 39 čís. 6 ex. ř., ježto vymáhající vě-
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řitelka, nevyjádřivši se v určené lhůtě o dlužníkově návrhu projevila
s navrhovaným zrušením exekuce mlčky souhlas. Nesejde na tom, že
prvý soud dlužníkův návrh na zrušení exekuce zamítl, a že teprve rekurs ní soud vyhověl návrhu na vyloučení zabavených předmětů z exekuce, neboť zřeknutí se rekursu vymáhající věřitelkou do .usnesení vyhovujícího návrhu dlužníkově platí pro veškeré řízení opravné (§ 472
c. ř. s. a § 18 ex. ř. - srov. rozh. čís. 5111 a čis. 11.269 sb. n. s.).

čís.

13488.

Příslušnost podle § 91 j. n. jest odůvodněna, i když bylo žádáno jen
o určení, že v rámci zástavního práva přísluší žalobci proti žalovanému
jako osobnímu i hypotekárnímu dlužníku právo na úhradu určitých nároků podle tvrzení žalobcova onou hypotekou krytých uspokojením ze
zavazené nemovitostí.

(Rozh. ze dne 2'1. dubna 1934, R I 225V34.)
žalobou, zadanou na soudě, v jehož obvodu byla nemovitost, domáhal se žalobce na žalovaném, by bylo určeno, že mu přísluší věcné
(zástavní) právo k nemovitému statku na základě kauční hypoteky do
výše 3'010.'0'010 Kč. S o udp r v é s t o I i c e vyhověl námitce místní nepřislušnosti a odmítl žalobu. Rek u r sní s o u d zamítl námitku místní
nepříslušnosti. O ů vod y: žalobce se domáhá jen určeni, že mu přísluší
věcné (zástavní) právo k nemovitému statku na základě kauční hypoteky do výše 3'0'0.01010 Kč, kteréžto právo mu žalovaný odpírá, tvrdě, že
záruka platila jen do 31. prosince 1932, z čehož následuje, že podle
stanoviska strany žalované zástavní právo zaniklo. Jest proto přípustné,
by u soudu podle § 91 j. n. se žalobou domáhající se zástavního práva
bylo spojeno i žádáno o určeni, že v rámci tohoto zástavního práva
přísluší žalobci proti žalovanému jako osobnímu a hypotekárnímu dlužníku právo na úhradu určitých nároků podle tvrzení žalobce onou h~
potekou krytých a to Výhradně uspokojením z nemovitosti. Že tu jde
vlastně o žalobu určovací jest s hlediska příslušnosti nerozhodné, neboť
§ 91 j. n. v tomto směru nerozeznává a žalobou určovací lze se do_
máhati též věcného práva.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Oůvody:

Oovolacímu rekursu nelze přiznati oprávnění, neboť se žalobce
v žalobni žádosti domáhá určení, že nároky jeho tam uvedené spadají
do rámce kauční hypoteky do výše 30'0.'00'0 Kč vložené na nemovitostí
a proto rekursní soud správně usoudil, že příslušnost dovolaného soudu
jest podle § 91 j. n. odůvodněna, i když bylo žádáno jen o určení, že
v rámci uvedeného zástavního práva přísluší žalobci proti žalovanému
jako osobnímu a hypotekárnímu dlužníku právo na úhradu určitých nároků podle tvrzení žalobcova onou hypotekou krytých a to uspokojením
ze zavazené nemovitosti. Pro řešení otázky místní příslušnosti soudu,
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o niž tu jedině jde, jest nerozhodno, zda jest určovací žaloba přípustná
a pokud jest snad odůvodněná, a proto se těmito vývody dovolacího rekursu nelze zabývati.
čís.

13489.

Neprováděl-li okresní soud exekuční v Praze výkon zájemného popsání svršků jalm soud k výkonu zájemného popsání podle zákona povolaný, nýbrž jeu jako soud povolujícím procesním soudem podle § 36
druhý odstavec, prvá věta j. n. dožádaný, jest procesní soud výlučně
příslušuý k projednání a rozhodnutí sporu o nepřípustnost zájemného
popsání podle § 37 ex. ř.
Ustanoveni § 46 odstavec prvý j. n. neplatí, byla-Ii žaloba odmítnuta
a Iimine lori pro nepříslušnost soudu, u něhož byla podána.

(Rozh. ze dne 21. dubna 1934, R I 343/34.)
Krajský soud civilní v Praze povolil zájemné popsání svršků a dožádalo výkon okresní soud exekuční v Praze. Proti žalobě o nepřípust
nost výkonu zájemného popsání, zadané na exekučním soudě v Praze,
vznesla žalovaná námitku věcné nepříslušností, již s o udp r v é s t ol i c e vyhověl a žalobu odmítl. Rek u r sní s o u d zamítl námitku
věcné nepříslušnosti. O ů vod y: Žalující strana domáhá se žalobou
nepřípustnosti výkonu zájemného popsání provedeného na svršky ve
smyslu § 1101 obč. zák. Prvý soud vyhověl námitce věcné nepříslušnosti
soudu míně, že žaloby podle §§ 35~31 ex. ř. jsou připuštěny jen za
předpokladu exekuce nejméně již povolené, že běží tu o případy výčetmo vypočtené, na něž nelze obdobně rozšiřovati i jiné případy,
o nichž se ustanovení exekuč.ního řádu nezmiňují, že proto řešiti jest
jen otázku, zda zájemné popsání svršků jest exekucí Dokud se týče
úkonem v některém období po povolení exekuce následujícím, a že
v tomto směru, jak vyslovuje výnos min. spravedlnosti ze dne 6. března
1902 čis. 4121 nemá zájemné popsání povahu exekuce zajišťovací,
nýbrž pouhého za!ímního opatření. Soud rekurs ní sdílí též toto stanovisko soudu prvého, které jest v souhlase i s judikaturou i vědou (viz
sb. n. s. čís. 8131 a 11.128), že zájemné popsání vnesených svršků
považovati jest za prozatímní opatřeni. Avšak právě se zřetelem na
tuto okolnost jest při zájemném popsání šetřiti ve smyslu § 402 ex. ř.
obdobně ustanovení o řízení exekučním, a tudíž i obdobného použití
norem § 31 a násl. ex. ř. (rozh. sb. n. s. čís. 8131 a 11.128). Jest též
přihlédnouti k tomu, že, jak vysloveno bylo v rozhodnutí sb. n. s.
čís. 5 J 99, poněvadž zájemným popsáním jest zákonné právo zástavní
přesně zjištěno, může, jakmile jsou splněny další předpoklady každého
exekučního řízení, t. j. průkaz řádného titulu exekučního (§§ 1 a '1
ex. ř.), přistoupeno býti podle § 264 prvý odstavec ex. ř. přímo k P?VOlení prodeje, takže strana, jíž svršky byly neprávem zabaveny, ma na
tom eminentní zájem, by proti nepřípustnosti případného prodeje svršků
těch se bránila tvrdíc k zájemně sepsaným svrškům práva výkonu
exekuce nedopouštějící. Mllže proto důvodně zajisté domáhati se i nepřípustnosti výkonu zájemného popsání prostředky v exekučním řádu
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s~ano,ver~Xmí .• Stanovi.sku tomu svědčí. i ustanovení § 17 ex. ř., podle
nehoz pnslusl exekucmmu soudu v zasadě projednávati a rozhodovati
všechny spory za řízení exekučního a z něho vzniklé, a tudíž zajisté ve
smyslu § 402 ex. ř. obdobně i spory vzniklé z prozatímních opatření.
N e J v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Dů

vody:

. Rekursní soud rozpoznal síce správně, že zájemné popsání vnesenych svršků podle § 1 JOl obč. zák. je považovati za prozatímní Opa!rem, .a že. pro.to P?dle § 40'2 ex. ř. mohou třetí osoby proti němu uplatn?vat~ sva prava z.alobou podle obd.o?y § 37 ex. ř., ale mylně dovodil
pnslusnost okreslllho soudu exekucnlho v Praze z ustanovení § 17
ex. ř. přehlédnuv, že ve druhém odstavci tohoto zákonného předpísu
se praví, že exekuční soud je ve sporech tam uvedených příslušný jen
potud, pokud v tomto zákoně - t. j. v exekučním řádu - j í n Ý s o u d
není prohlášen za příslušný. Pro žalobu podle § 37 ex. ř. jest příslušný
soud, u kterého v první stolici bylo navrženo povolení exekuce, neb
exekuční soud, podle toho, zda byla podána žaloba před počátkem exekučního výkonu, či po něm. V případě, o který tu jde, okresní soud exekuční v Praze neprováděl výkon zájemného popsání svršků jako soud
k vý k o n u zájemného popsání podle zákona povolaný, nýbrž jen jako
soud povolujícím sborovým soudem podle § 36, druhý odstavec, prvá
věta j. n. dožádaný. Jak ze spisů okresniho soudu exekučního v Praze
na jevo jde, povolil zájemné popsání svršků krajský soud civilní v Práze
v rozepři zn. sp. Ck XII a) 366!/33. Soud ten byl tedy podle § 387 prvý
odstavec ex. ř. povolán, aby nařídil, čeho k pro v e den í povDleného
prozatímniho opatření (zájemného popsání svršků podle § 1101 obč.
zák.) bylo třeba, a byl tedy oprávněn dOžádati okresní soud exekuční
o výkon zájemného popsání. U tohOto dožádaného soudu n e poč a I
tudíž vůbec výkon prozatímního opatření ve smyslu §§ 33 a 402 ex. ř.,
poněvadž soud ten podle zákona (§ 387 ex. ř.) k v Ý k o n u jeho nebyl
vůbec příslušný, nýbrž jen povolující soud procesní. Proto také jen ten~
soud jest výlučně příslušný k projednání a rozhodnutí tohoto sporu
(§§ 37 a 387 ex. ř. - srov. rozh. čís. 7224 sb. n. s.). Nerozhodné jest,
že podle tvrzení žalobkyně, v rekursu okresní soud civilní pro vnítřní
Prahu usnesením ze dne 27. května 193G žalobu stejného obsahu odmítl,
vyřknuv, že příslušným jest výhradně okresní soud exekuční v Praze,
a že usnesení to nabylo právní moci, neboť ustanovení § 46 prvý odstavec j. n. neplatí, byla-li žaloba odmítnuta a 1 i min e for i pro nepříslušnost soudu, u něhož gyla podána, jak nejvyšší soud vyložil v rozhodnutí čís. 1627 sb. n. s. Ze šlo o usnesení vydané k námitce žalované
po ústním jednání a doručené oběma stranám žalobkyně netvrdila.
čís.
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tom, zda obec v Čechách učinila opatření, by bylo zabráněno nebezpečí hrozícímu chodcům z přetrženého drátu elektrického vedeni
pro osvětlování obce, nelze rozhodovati pořadem práva.
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Pokud nárok na náhradu škody jest odvozován z vadnosti elektrického vedení, jest o něm rozhodovati pořadem práva.
Třebaže síla drátu elektrického vedení neodpovídala předpisům
o elektrických vedeních, neručí majitel elektrického vedeni podle § 1319
obč. zák. za škodu přetrženlm drátu, byl-Ii drát přetržen násled!,em
miJnořádné nepohody, při níž se strhaly i dráty v předepsané síle.
Bylo povinností obce, by dala po nepohodě zavčas prohlédnouti
elektrovodnou síť.
(Rozh. ze dne 27. dubna 19'34, Rv I 392/32'.)
žalobce domáhal se na žalované obci v čechách náhrady za koně,
jenž byl dne 17. dubna 1928 usmrcen na silnici elektrickým proudem
z přetrženého drátu elektrického vedení pro osvětlování žalované obce.
O b a niž š i s o u d y žalobu zamítly.
N e j vy Š š í s o u d I. zrušil rozsudky obou nižších soudů í s před
chozím řízením, pokud byla žaloba založena na tom, že žalovaná obec
zanedbala péči podle ustanovení § 28 čís. 2 a 3 obec. zřízení pro čechy,
a odmítl žalobu v tomto směru; II. jinak zrušil rozsudky obou nížších
soudů a vrátil věc soudu prvé stolice, by ji v rozsahu zrušení znovu
projednal a o ní rozhodL
D ů vod y:
Dovolatel se domáhal na žalované obci náhrady za koně, který byl
dne 17. dubna 1928 na silnící usmrcen elektrickým proudem z přetrže
ného drátu elektrického vedení pro osvětlování žalóvané obce. Povinnost žalované dovozuje jednak z vadnosti elektrického vedení, ježto
bylo použito drátu slabšího, než jest předepsáno, a že dráty nebyly
opatřeny řádnou isolací, jednak že obec nedala onoho dne elektrovodnou síť prohlédnouti a neučinila opatření, by bylo zabráněno nebezpečenství hrozícímu chodcům, jak bylo její povínností. Výtka, že obec
neučinila opatření, by bylo zabráněno nebezpečí hrozícímu chodcům, jest
zřejmě výtkou zanedbání péče o bezpečnost osoby a jměni a o bezpečné
jezdění po silnících, jak jest uložena obci podle ustanovení § 28 čís. 2
a 3 obecního zřízení pro čechy, neboť žalobce též výslovně uvedl, že žalobu zakládá též na tom, že žalovaná obec zanedbala povinnosti jako
strážkyně veřejné bezpečnosti. Rozhodovati však o povinnosti žalované
k náhradě škody pro zanedbání péče o veřejnou bezpečnost soudu nenáleží, neboť rozhodování o tom jest §em 37 obecního zřízení přikázáno
okresnímu úřadu. V tom směru jest pořad práva vyloučen. Odvolací
soud sice toto právní stanovisko správně v důvodech rozsudku vyložil,
nevyvodil však z toho dúsledky pro rozsudkový výrok, potvrdí v rozsudek prvého soudu, jenž rozhodl j, pokud žaloba byla založena na
onom zanedbání. K nepřípustností pořadu práva jest však přihlédnouti
z úřadu v každém období sporu a bylo proto rozhodnouti, Jak se stalo
(§§ 240,471 čís. 7, 477 čís. 6,478 a 513 c. ř. s.).
Než nejvyššímu soudu bylo uvážiti o přípustnosti pořadu práva
i pokud žalobní nárok jest dovozován z vadnosti vedení, ano žalovanou
stranou jest obec a jde o vedení k osvětlování obce, rozuměj veřejnému,
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neboť i tu pro otázku přípustnosti pořadu práva jest se zřetelem
na právní názor vyložený v rozhodnutí senátu pro řešeni
tenčních konfliktil ze dne 5. června 1931 č. j. 734/31 uveřejněném ve
sbírce rozhodnutí nejvyššiho soudu z roku 1931 na stránce 1596 na
jehož odůvodnění se odkazuje, rozhodným, zdali žalobní nárok jesť založen na zanedbání veřejnoprávních povinností obce, čili nic. I péče
o osvětlení ulic spadá do působnosti obce podle § 28 čis. 2 a 3 obecniho zřizeni. Tu pak vzniká otázka, zdali vytýkaná vadnost vedeni neni
též zanedbáním této péče. K této otázce však jest odpověděti záporně.
K p~éčl o osvětleni náleží, dbáti toho, by přivoděn byl konečný výsledek,
potrebné osvětlenI. K tomu jest nutně potřebí zařízení vyrábějícího svě
telný zdroj, jež však není přímo předmětem veřejnoprávní povinnosti
obce, nýbrž prostředkem k jejímu splnění. V souzeném případě bylo
prostředkem tím elektrické vedení. Obec ovšem jest povinna pečovati
I o toto zařízeni v mezích zákonných předpisil bud' všeobecných nebo
pro ten který způsob zařízení zvláštních, nikoli však nodle předpisů
o veřejnoprávních povinnostech obce. Ve příčině této péČe o používané
zařízení není rozdílu mezí obcí a jiným právním podmětem. Zanedbání
télo povinnosti lze posuzovati ve příčině nároku na náhradu škody jen
podle předpisů práva občanského a nárok tkví jen v právu soukromém.
Proto k rozhodování o nároku z uvedeného důvodu jsou soudy pří
slušné. V tom směru již odvolaci soud správně rozpoznal, že podle skutkového základu sporu přichází v úvahu jednak zvláštní ustanovení
§ 1319 obč. zák o náhradě škody zřícenim díla, jednak všeobecná ustanovení třicáté hlavy obecného občanského zákona. žalobní nárok podle
§ 1319 obč. zák. není odůvodněn. K nároku tomu se vyhledává, že škoda
nastala zřícením stavby nebo jiného dila nebo části jeho a že zřicení
nastalo z vadné povahy díla; břemeno dokázati tyto okolnosti stihá žalobce. Odvolací soud právem usoudil, že se žalobci tento důkaz nezdařil.
Nižší soudy sice zjistily, že síla drátu vedení při zjištěné vzdálenosti
jeho sloupů neodpovídala předpisům o elektrických vedeních platných
ať v době jeho zřízení, i v době nynější, avšak zjistily též, že drát byl
přetržen následkem mimořádné nepohody, při níž se trhaly i dráty
o předepsané síle 6 mm. Za tohoto stavu jest i s hlediska všeobecn~
předpisit třicáté hlavy obecného občanského zákona nerozhodným, že
oprava prováděná na vedení v roce 19'28 podle výpovědí svědkit týkala
se jen jeho sloupl!, ale nikoli drátů, a že obec vedení řadu let neopravo~
vala a že sloupy byly postaveny ve větší vzdálenosti a dráty vedení
byly slabší, než jak jest předepsáno, poněvadž, byl-li drát přetržen následkem mimořádné nepohody, není příčinné- souvislostí mezi nezachováním předpisů o vzdálenosti sloupil a o síle drátu, i když by v něm
bylo shledávati zavinění žalované strany, a nastalo u škodou.
Podle zjištění nižších soudů došlo však k nehodě dne 17. dubna
1928 asi v 9 hodin dopoledne po mimořádné nepohodě, která před tím
panovala, t. j. po vichřici spojené s deštěm a sněžením. Vzhledem
k těmto mimořádným okolnostem přicházela by ovšem odpovědnost
obce za škodu podle všeobecných předpisu XXX. hlavy obecného ob c
čanského zákona, jak to též dovolatel v žalobě i dovolání uvádí, potud,
že neučinila opatřeni, aby elektrovodná síť byla po vichřici prohlédnuta. Odpovědnost za škodu by tu ovšem žalovanou obec stíhala tehdy,
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kdyby jako vlastnice vedení nedala je prohlédnouti včas, t. j. ještě před
nastalo u frekvencí na veřejné cestě, ač k této opatrnosti ji právě zmíněné mimořádné povětrnostní poměry musily nabádati. Prvý soud sice
v tomto směru došel k závěru, že žalovaná obec vlastnicí vedení je; po~
něvadž však žalobu zamítl, nemohla žalovaná v odvolání tento právní
závěr soudu napadnouti, činíc tak teprve v dovolacím sdělení. Poněvadž
nejvyšší soud sám pro nedostatek zjištění o t~m nemohl bezpečně ve
věci samé Ihned rozhodnoult, rozhodl Jak ve vyroku ad 11. Je uvedeno.
čis.

13491.

Pokud poplatek za použiváni ústředního topeni jest součástkou činže,
pro niž přísluší zákonné zástavni právo na vnesených věcech ve smyslu
§ 11 O1 obč. zák.
(Rozh. ze dne 27. dubna 1934, Rv 1 111/33.)
Pronajímalel domáhal se na nájemci nedoplatku 6.892 Kč za ústřední
topení. Ve sp.oru byl uzavřen dn~. 30. ledna :931. smír, po.dle ně]lOž se
nájemce zavazal zapla ltlt prona]lmatelt na uplne vyrovnam zazalova~
ného nároku 4.000 Kč. K vydobytí těchto 4.000 Kč s pří sl. vedl pronajímatel proti nájemci exekuci na zařízení a svršky v najatých místnostech. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se nájemce na pronajímateli, by
bylo uznáno právem, že smír mezi žalobcem a žalovaným ze dne 30.
ledna 1931 zanikl v důsledku vyrovnání uzavřeného žalobcem dne 20.
května 1931 a že exekuce vedená k vydobytí nároku z onoho smíru jest
nepřípustná. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby, o d vol a c í s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: Na základě spisll
Ck V 1128/30 zjišťuje odvolací soud po rozumu § 498 c. ř. s., že se žalobou domáhal nyněiší žalovaný na nynějším žalobci zaplacení 6.892' Kč,
jakožto nedoplatku za ústřední topení, k jehož placení v činžovních
kvartálech kromě placení roční činže 35.000 Kč se nynější žalobce zavázal, že tento ve sporu tom nenamítal, že úplata netvoří s~učást činž.e:
že jen činil námitky proti výši, a posléze, že se smírem zavazal zap~alth
nynějšímu žalovanému na úplné vyrovnání zažalované pohledavky
4.000 Kč. Jest tedy zjištěno, že se smír ze dne 30. ledna 19'31 týkal poplatku za ústřední topení, který tvoří součást činže, a je liché tvrzení nynějšího žalobce že šlo o smlouvu o dílo a nikoli o smlouvu nájemní,
takže se zákon~éprávo zástavní podle § 1101 obč. zák. vztahuje i na
tuto žalovaným vymáhanou pohledávku jako na součást činže. Zákonné
právo zástavní vzniká již vnesením svršků do najatých místností; zájemné popsání není podmínkou ani jeho vzniku ani jeho uplatnění, pokud ovšem svršky nebyly zase později z najatých mistností odst~aněnr
Zákonné právo zástavní pronajíma'elovo podle § 1101 obě. zak. zustává však ve vyrovnacím řízení právem oddělným, pro které může býti
vedena exekuce i za vyrovnacího řízení (§ 13 vyr. řádu). Prvý soud posoudil tudíž věc nesprávně po stránce právní, vyhověv žalobě v mylném
názoru, že vyrovnáním uzavřeným žalobcem dne 20. května 1931 exekuční titul, smír ze dne 30. ledna 1931, zamkl.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
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Důvody:

. Od~.olac~ soud právem zodpověděl kladně otázku zda lze v
nedoplatek za používání ústředního top~~~ze-
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t,ta náhradu ušlého a budoucně ucházejícího v' dělk

(§ 13
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(Rozh. ze dne 27. dubna 1934, Rv I 465/34.)
žaJobc,e byl dne 23. srpna 1931 zachycen autem žalovaného a

těžce

h~~~ner;'k Z~lobou, o niž :u j,~e, d.omáhal se žalobce na žalovaném náYd s o y, mImo .Jme t~z nahrady ušlého výdělku. Pro c e sní
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24. srpna 1931 do 23. srpna 1932, úhrnem 278 Kč, dále pak od 25. srpna
1932 až do doby, kdy žalobce nabude plné způsobilosti k výdělku, mě
síční rentu 250 Kč. D ů vod y: Při rozhodování o nároku na náhradu
ušlého a v budoucnosti ucházejícího výdělku jest vycházeti z určité a
pevné základny. Tu mohou tvořiti jen konkretní výdělkové poměry poškozeného v době úrazu. Později nastalé změny pracovních a výdělko
vých poměrll mohou býti pojaty do podkladu pro výměru této náhrady
jen, když se dalo zaručeně očekávati, že stihnou i poškozeného. Budoucí
změny jen možné nesmějí přijíti v úvahu. Nesporným jest podle rozsudku prvé stolice, že žalobce Jan K. byl před úrazem již po více let
trvale zaměstnán jako řemenář a mazač transmisí ve Škodových závodech v Plzni. Nutno proto vycházeti z předpokladu, že by byl i po 23.
srpnu 1931 zůstal zaměstnancem těchto závodů a že pro něho platily
ony výdělkové změny, jež po úrazu stihly všechny zaměstnance. V tom
směru bylo rozsudkem prvé stolice správně z dopisu škodových závodů
ze dne 6. března 1933 zjištěno, že týdenní výdělek žalobcův, který by
v roce 1931 po úraze při pětidenní práci byl činil 209 Kč, počátkem
roku 19G2 byl by klesl na 168 Kč týdně při práci jen čtyřdenní. Byl by
si tedy žalobce od 24. srpna 1931 do konce roku vydělal 3.866 Kč a od
1. ledna 1932 do 22. srpna 1932 5.544 Kč. Od výdělku roku 1932 jest
však odečísti část výdělku, připadající na bezplatnou dovolenou, poně
vadž podle zmíněného dopisu bylo v té době veškeré dělnictvo střídavě
z práce vysazováno na neurčitou bezplatnou dovolenou, což by bylo zajisté stihlo i žalobce. Ježto trvání dovolené nelze prokázati, usuzuje odvolací soud podle § 273 c. ř. s., že by v prvém pololetí 1932 byla trvala
čtyři neděle, takže by bylo odečísti z uvedeného výdělku částku 672 Kč.
činil by pak úhrnný předpokládaný výdělek žalobcův v době od 24.
srpna 1931 do 23. srpna 1932 celkem 8.738 Kč. V téže době dostal žalobce od okresní ne mocenské pojišťovny v Plzni na nemocenské podpoře vyplaceno celkem 8.460 Kč. Vybývá tedy rozdíl 278 Kč jako ušlý
výdělek, který jest žalobce oprávněn požadovati na žalovaném. V době
po 23. srpnu 1932 byl by týdenní výdělek žalobcův činil minimálně
168 Kč při čtyřdenní práci. Pro jeden.měsíc se průměrný výdělek vzhledem na střídavě se opakující neplacené dovolené všech dělníků škodových závodů stanoví podle § 273 c. ř. s. částkou 65,0 Kč, od které jest
odečísti invalidní důchod 143 Kč 50 h měsíčně, vyměřený žalobci
ústřední sociální pojišťovnou v Praze po zjištění invalidity žalobce výměrem ze dne 29. září 1932 na dobu od 25. srpna 1931 do 24. srpna
1941. Vybývala by pak po odečtení tohoto důchodu ve prospěch žalobce měsíční částka 506. Kč 5,0 h. Rozsudek prvé stolice neuznal nárok
žalobcův na náhradu ušlého výdělku, ježto nesprávným výkladem posudku soudních lékařů a mylným právním posouzením věci dospěl k náhledu, že poškozený žalobce byl v důsledku úrazu sice po dobu prvých
šesti měsíců úplně neschopen k povolání, za dalších šest měsíců, t. j. od
24. února 1932 do 23. srpna 1932 však že se tato neschopnost snížila
na 50',%, v další době pak potrvající asi 2 roky na 20%. Možné výdělky
žalobcovy by podle názoru prvého soudu byly menší než co skutečně
dostával, po případě bude dostávati na nemocenském a invalidním dů
chodu. S tímto názorem nemllže odvolací soud souhlasiti. Znalecký posudek o neschopnosti k povolání vyvolané úrazem podává jen abstraktní
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ll!ěřítko pracovní sily, a způsobilosti, jež žalobci v tom kterém obdob'
z~stala: Zdah skutečne nastala u poškozeného možnost a schopnost v' ~
del.ku, Jest pOSoudItI podle. oko~ností ,případu. Vzal,li soud podle znal~_
ckeho posudku za prokazano, ze u zalobce byla v době od 24 úno
1932 do 23. srpna 1932 50% neschopnost k povolání nemůže' z to~a
odv?zovaÍ!, že. žalobce má .nárok na 50% průměrnéh~ výdělku, kdyb o
h? S~~dovy zavody b-ťly .dale za~ěstnávaly a přidělily mu práci lehd
pnmelenou jeho zmensene fyslcke schopnosti. Neboť tato podmínka '
nesplnda. a ne.mohla se splniti: ,protože ani Škodovy závody ani kterÝ:
kohv. j1l1y tovarm podmk nemuze zaměstnávati dělníka-řemenáře kte .
J~st Jen z 501% ..~c~open p:ác~ a u něhož ještě v lednu 1933 byla' sou~~
mm ~nalcem, zjlstena zvysena bolestivost vyvolaná poruchou kosti pánevnl a z:~ncn!m kolena. jest proto 50%ní neschopnost k povolání
_
kud se tyce na!'oku na ušlý výdělek, pOsuzovati jako úplnou nesc'hg~c
nost a uznaÍ! ~al:ok na ušlý výdělek pro dobu od 24. února 1932 do 23.
SI pna 1932 pra~e tak, Jako pro dobu předchozí. Pokud jde o další dobu
pro kterou prvy soud podle znaleckého posudku zjistil jen 201% ní ne~
scho~nost k povolání ~ stále ještě hvající bolestnost, předpokládá odv?lacI ~oud, ze, by se zalobcl v dobach normálních hospodářských výdelkovych pomer,:. b-ťl,o s.nad I:0dařil? zjeqnati si ve Škodových závod':'~t: .~~bo JInde pnmerene zamestnam, v nemž by mohl vydělávati 801%
qr;vejslho .svell,: výdělku: Za dn.:šních poměrů však, kdy jsou propoustenl z pr~ce delmcl a)lm zamestnanci s plnou schopností pracovni,
Jest vylouc!tl I tuto moznost; Byla tedy nemožnost výdělku u žalobce
v d~b,: I?o 23. s~pnu 1932 ~pusobena jednak následky úrazu, za něž zodpovlda ,za!ovany, Jednak vsc:',becnými hospodářskými poměry, které mu
nelze pnčltaŤI na vrub. Nemuze proto žalobce požadovati na žalovaném
bJ:' n~u hradl~ .celý .ušlý. a ucháze.iíc~ výdělek v době po 23. srpnu 1932;
nY,b~: l.nusI cast teto, uJm!, neslI samo Byla proto žalobci přiznána jen
meSICI11 .ren!a. 250 .K~, t. J. ok;ouhl!, polovina ušlého po připadě dosud
m~ ,uchazeJ~c!ho vydelku. jezto duvody pro přiznání této renty trvaly
Jeste ,v ~obe rozsudku ~. ne~~lo se al1I urCIÍ!, kdy pommou, bylo vysloc\
VItr, ze zalo~c! .renta pnslusl do dosaženi plné způsobilosti k výdělku.
Ne J V Y s S I S o u d nevyhověl dovolání žalovaného.
~.
Důvody:

úva~y. a názory odvolacího soudu při posuzování nároku na náhradu u~leho a budoucně ucházejicího výdělku nejsou mylné. Neboť nár~k t.:n 1e;! posuzo;,atl pO?le doby, kdy škoda žalobci vznikla, a nelze
pnhlIzelI K b~do~,clm mozným a na domněnkách založeným změnám.
~elze prot~ pnhlIzelI am k tendenci snižování mezd ani k domněnce že
Skodovy zavody.by byly přidělily žalobci při jeho zmenšené způs~bi
lostl k dosayadl1Imu )eho zal~lěstnání práci lehčí s polovičným výděl
ke~l aueb~ ,~e by SI z~lobce JInde takové zaměstnání mohl opatřiti, zeJl11 ena, uvazl-h se dnesl1I uezaměstnanost i osob k práci plně zpÍIsobiIych. Že žalobce ,1110žnos! opatři~ si zkrácený výdělek nemá, nemusí dokazovaŤI .on, s.tacI, prokazal-h, ze r;:ru dosavadní výdělek ušel a v buqoucnoslI. uchaze,Íl bude, 5' bylo na zalo~aném, by nam~tal a dokázal, že
zalobce. teto mozno;;tl, ~c mohl, nevyuzI!. Nem nespravným ani názor
odvolaclho soudu, ze pn 501% nezpůsobilosti přísluší žalobci náhrada

a 100% ní ušlý

~olného

výdělek

a že

při

uvážellí podle, § 273 c.

2Q%

nezpůsobilosti

k práci mu podle

ř. s. příslu~í náhrada 50% uc~ázejicího

výdělku, neboť ~ra:e vzhledem k ne:ame~tnanosÍ! ~~ob,'pln~ k PEacI
způsobilýC,h nem~ ;;al;,bce va~ne ~adeJe, z,e. SI ,o~atn o neJ~ky vydelek

aneb aspon takovy vydelek, k nemuz by mu castecna zpusobIlost k pracI
Jest proto souhlasiti s názorem, že se za dnešnich ne utěšených
na pracovnim trhu 50% nezpůsobilost k práci rovná plné ne~působilosti a že 20% nezpůsobilost k práci vylučuje, by si žalobce opatřil jinakým zaměstnáním aspoň ?něch 801% dosavadniho výdělku, a nepodařilo se proto dovolateh vyvrat!lI am nazor odvolaclho soudu na vol-

stačila.
oměrů

ném uvážení založený, že 20'% nezpůsobilost k práci má v souzeném

případě v zápětí ztrátu 50:%. dosa~adn!ho vý~ělku. Záko~y o, soci~lní
péči jsou vybudovany na JInych zasadach, nez ustanovem obcanskeho
zákona o náhradě škody, a nelze na ně v úspěchem poukazovati. Odvolací soud nepochybil ani v tom, že přiznal žalobci měsíční důchod
25.0 Kč po dobu, až žalobce nabude plné způsobilosti k výdělku, an nerozhoduje, jak řečeno, nynější stav, a pokouší-Ii se dovolate! dolíčiti
nesprávnost tohoto výroku tvrzením, že by i při 5% nezpůsobilosti žalobcově musel platiti týž důchod, přehlíží, že výrok ten platí po dobu
2070 nezpůsobiÍosti k práci a že žalovanému není tím zabráněno, by se
případnými právními prostředky při podstatné změně poměrů nedomáhal změny.
čís.

13493.

Zákon o pracovních soudech ze dl1e 4.

z. a

11.

července

1931,

čís.

131 sb.

.

Dovolání ve věcech pracovních, jež neobsahuje dovolací návrh, jest
odmltnouti.
(Rozh. ze dne 27. dubna 1934, Hv I 717/34.)
Žalobu o zaplacení 3.925 Kč 90 h P r a c o v n í s o u d v P r a z e
zamítl. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil.
Ne i v y š š í s o u d odmítl dovoláni.
D ů vod y:
Jde o pracovní spor, jejž projednávaly v nižších stolicích soudy v zemích historických. jest proto dovolání posuzovati podle formálních
předpisů platných v historických zemích, třebaže dovolatel bydlí na Slovensku. Podle předpisu § 5.06 čís. 2 c. ř. s., který platí i pro odvolaci ří
zení ve soorech pracovnich (§ 35, odstavec druhý, poslední věta, zákona čís. '131/1931 sb. z. a n.), musí dovolací spis obsahovati též prohlášení, zda se navrhuje zrušení nebo změna rozsudku a která (dovolací
návrh). Také v prvém odstavci § 35 zák. čís. 131/1931 sb. z. a n. Jest
ustanoveno, že nejvyšši soud rozhodne o dovolání v mezich návrhů obsažených v dovolacím spise. V souzeném případě však dovolací SpIS sepsaný žalobcem a dodatečně podepsaný advokátem, neobsahuje vůbec
dovolací návrh ve smyslu právě uvedeném. Nehodí se tudíž dovolání
k tomu, by O něm bylo dovolacím soudem jednáno, a bylo je proto o.dmítnouti (§§ 471 čÍs. 3, 474, druhý odstavec, 513 c. ř. S. a § 35/2 zak.
čís. 131/1931 sb. z .. a n.).

480

-
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čís.

13494.

Usta!l0vení § 527, druhý odstavec, c. ř. s. nelze am obdobně užíti
usnesem odyolaciho s~)Udu; pro ně platí jen předpis § 519 c. ř. s.
Usnes;m odvolaclh~ .soudu, . třebaže nebyla odporovatelná POdle
§ .?~9 c. r. s., mohou b~h napadana napotomnún dovolánún, zavdala-Ii
pnSjj~,! k~ vzniku ~ěktereh~ z dovolacích důvo?ů § 503 c. ř. s., zejména,
rozresil-h odvolacl soud sanl neodporovatelnym zrnšovacím usnesen'
podstatnou otázku sporu.
1m .
(Rozh. ze dne 27. dubna 1934, R II 174/34.)
Pro c ,:s n í s o udP: v é s t o I i c e zamítl žalobu. O d vol a c í
s o u d zrustl rozsudek prveho soudu a vrátil mu věc, by ji znovu projednal a rozhodl. Rekurs žalovaných odvolací soud odmítl.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu do odmítacího usnesení od
volacího soudu.
D ů vod y:
,Rekurent míní, že mu přísluší právo k rekursu proti usnesení odvolaclho s,:udu ze ~ne ~O'. pros!nce. 1933, ač pejde o žádný z případů'
§ ~ 19 c. r. ~., a ?du~o,dnuje to tI~, ze usnesem to není zrušovacím, nýbr~ ': pr:v.d:.zm,enUJICll~ usnesemm potud, že odvolaCí soud rozřešil sám
neFav~z~ets.1 ~amltkll zalo':.an~ stranl ,o p~rovn~né věci, a to v neprospech j':.JI, c:mz ?dpadlo opetne jednam o teto namltce pred prvým soudem, ~ cehoz pr! podle obdoby § 527 c. ř. s. plyne, že rekurs jest proti
!akove~uto. zrusovac!mu usnesení přípustný, i když mu nebyla vyhrazena pravm moc. Nez § 527 c. ř. s. nelze ani obdobně užíti na usnesení
odvolaCího soudu, pro něž platí jen předpis § 5,19 c. ř. s. Avšak rekuren!u se ned,ěje újma nepřipuštěním rekursu, neboť třebaže jsoll usnesem od;rolaclho sO;ldu za o?v?lá~í odpor?vatel?á jen za přesných před
pokladu § 519 c. r. s., nem ltm rečeno, ze JIna usnesení nemohou býti
n~padána napo!omní;n d~voláním, zavdala-Ii příčinu ke vzniku někte
reho z dOVOIaC1Ch duvodu § 50'3 c. ř. s., zejména, rozřešil-Ii odv~
s?ud neodporov:telným ~r~šovacím usnesením podstatnou otázku sporu
sam, ano takove usnesem jest součástkou napotomního rozsudku odvolacího soudu.
čís.

13495.

I za platnosti rozlukového zákona ze dne 22 •. května 1919 čís. 320
sb. z. a n., lze po smrti jednoho manžela neb obou manželů vyšetřovati
neplatnost manželství z úřadu jen za podmínek dvorského dekretu ze
dne 27. června lS37 čís. 20S sb. z. s.
(Rozh. ze dne 27. dubna 1934, Rv II 63.0/32.)
R?zsudke~ ze dne 13. prosince 19'31 vyslovil pro c es n í s o II d
12 rve s t o II c e neplatnost manželství Adolfa a Frantíšky K-ových.
Rízení bylo zahájeno z lÍřadu. Dne 6. září 193.0 Adolf K. zemřel. O d _
vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil.

Ne j v y Š š,~ s o u d yyhověl dov?!ání .Františky
sudky obou mzsích soudu a zastaVIl nzem.
D

ů

K-ově

a zrušil roz-

vod y:

podle S 28 zákona ze dne 22. května 1919 čís. 32.0 sb. z. a n. je
z ú ř e dní p o v in n o s t i vyšetřití neplatnost manželství, jsou-li mu
v cestě překážky §§ 56, 62, 65, 68 obč. zák. a § 8 (§ 12 odst. 2) tohoto
zákona. Ve všech ostatních případech jest vyčkatí žádostí těch, kdož
byli ve svých právech zkrácení uzavřením neplatného manželstvL Ustanovení § 28 odpovídá ustanovení § 94 obč. zák., který ovšem jest pokládati za zrušený podle druhého odstavce § 31 zák. čís. 320'/19, podle
něhož se zrušují všechny dosavadní předpisy o věcech u p r a ven Ý c h
tím t o z á k o n e m. Avšak v zákoně čís. 32.0/19 a zejména v jeho
§ 28 stejně jako ve zrušeném § 94 obč. zák. není zmínky o tom, z cl a
a kdy má na~tatí úřední vyšetř~váni.~eplat:lOsti ma~želství i v p~ípad~,
že jeden manzel nebo oba manzele jlZ zemreh. Nem tedy v novem zakoně manželském předpisu upravujícího ten top ř í pad a jest proto
pokládati za nezrušený a tudíž dosud platný dvorský dekret ze dne
27. června 1837 čís. 2.08 sb. z. s. (dekret dvorské kanceláře z 13. čer
vence 1837 sb. z. pol. [Kropatschek-Píchl] lll. sv. čís. 123), podle
něhož po smrti jednoho ,manžela neb?, ma~želú obou .~ů~e býti v~še!řo:
vání neplatnosti orovádeno z mocI uredm jen, Je-h zad ano o vysetrem
a o rozhodnutí zájemcí k tomu oprávněnými k uplatnění nároků soukromoprávních, nebo žádá-Ii o to trestní soudce za účelem svého úřed
ního jednání, nebo úřad správní v z á i m u stá t n í ,s p r á v y. P?dle
soudního šetření manžel Adolf M., horník v R., ktery dne 28. kvetna
1927 byl oddán v K. s Františkou K-ovou, zemřel dne 6. září 1903.0.
Okresní úřad v F. sdělíl soudu prvé stolice na výzvu nařízenou nejvyšším soudem, že zájem státní správy nevyžaduje, by manželství, o které
jde, bylo prohlášeno za neplatné. Poné.vadž yšak !lebll? žádáno o v.y:
šetření a rozhodnutí zájemci k tomu zakonne opravnenyml k uplatnem
soukromoprávních nároků, ani trestním soudcem, a úřad správní, který
sice původně učiníl návrh na řízení, dodatečně prohlásil, že zájem státní
správy nevyžaduje, by manželství bylo prohlášeno za neplatné, není
důvodu k dalšímu provádění řízení a k rozhodnutí o neplatnosh manželství. Proto bylo k dovolání zrušiti rozsudky obou nižších soudů a
zastaviti řízení.
čís.

13496.

Přípustnost pořadu práva pro nárok pojištěnce proti Okres!!!. ";em?censké pojišťovně na náhradu škody, ježto se zdravotní stav pOj1stencuv
zhoršil tím, že nebyl uznán nemocným,

(Rozh. ze dne 28. dubna 1934, R II 189/34.)
žalobce domáhal se na žalované okresní nemocenské pojišťovně
v P. náhrady škody, ježto prý mu odepřela uznati ho za nemocného,
pročež musel nadále setrvati v práci, čímž prý se jeho zdravotní stav
Civilui rozhodnutí XVI.

31

482

-

čís.

zhoršil. S o udp r v é s tol i ce odmítl žalobu pro nepřípustnost pořadu práva. Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a uložil
prvému soudu, by, přihlížeje k domnělé nepřípustnosti pořadu práva
o žalobě dále jednal a rozhodl. n ů vod y: První soud vychází z ne:
správného předpokladu, že žalobce uplatňuje nároky, o níchž jest rozhodovati v pojišťovacím soudnictví. žalobce nedomáhá se ani pojistné
dávky ani náhrady za její odepření, ani nebrojí proti výměru, jímž mu
byl nárok na dávky zcela nebo z části zamítnut, nesprávně dávka vyměřena nebo odňata, v kterýchž případech pořad práva by nebyl pří
pustný. Žalobce požaduje náhradu škody podle § 1325 obč. zák. za
své utrpení v :lemoci, za trvalé následky svého onemocnění, hotové
výlohy spojené s nemocí a ušlý výdělek, kteráž škoda byla mu způso
bena tím, že mu bylo odepřeno uznání za nemocného a že proto musil
déle setrvati v práci, ač byl skutečně nemocen, takže se jeho zdravotní
stav zhoršil, když hned v prosinci 1926 nebyl uznán nemocným a tak
jeho léčení zanedbáno. Uplatňuje tedy žalobce nároky ryze soukromoprávní, které nelze uplatňovati v pojišťovacím soudnictví. žalobní nárok
na náhradu z porušení zdraví zaviněného žalovanou není nárokem na
dávky nemocenského pojištění podle zákona čís. 221/1934 pokud Se
týče 184/1928. Zákon o nemoc. pojištění nemá ustanovení o soudni
příslušnosti v případech, kde pojištěnec uplatňuje takové nároky sOukromoprávní, jak shora uvedeno, platí tedy i pro žalovanou pojišťovnu
všeobecný předpis § 1 j. n. o příslušnosti řádných soudů.
"
Ne j vy Š š í s o u d nevyhoVěl dovolacímu rekursu.

D ů v o cl y:
Rekursní soud správně vystihl, že se žalobce nedomáhá poskytnuti
pojistných dávek podle zákona o sociálním pojištění, nýbrž náhrady
škody podle § 1325 obč. zák. Vždyť žalobce nedomáhá se nároků, které
by mu příslušely podle zákona ze dne 9'. října 1924 čís. 221 sb. z. a n.
v doslovu záko.na ze dne 6. listopadu 1928 čís. 184 sb. z. a n. a jen
v takovém případě byla by příslušnost řádných soudů vyloučena P~
§ 196 cít. zákona. Podle § 41 j. n. děje se zkoumání příslušnosti soudů
na základě údajů žalobcových a ty neposkytují nikterak podkladu pro
domněnku vyslovenou rekurentkou, že žalobcem uplatněný nárok je
jen zakrytým nárokem na vyplacení nemocenských dávek. Jinak je rozhodnutí rekursního soudu ve shodě s judikaturou nejvyššího sondu,
zejména s rozhodnutím čís. 12.254 sb. n. s., na je)lOž Odllvodnění se
rekurentka odkazuje. Rozhodnutí čís. 6535 sb. n. s. v dovolacím rekursu citované týká se jíné věci.
čis.

13497.

Úprava pachtovného při zemědělských pachtech (vládní nařízení ze
dne 29. července 1933, čís. 164 sb. z. a n.).
Nejde o pachtovné ujednané po 1. říjnu 1932, byla-Ii pachtovní
smlouva z doby před 1. říjnem 1932 po tomto dni jen doplněna povolením podpachtu, při čemž ujednané pachtovné co do jeho výše a způ
sobu jejího výpočtu nedoznalo změny.

čís.

-

13497 -

13498483

Okolnost, že pachtýř sám na pachtované usedlosti nehospodaří, není
důvodem pro zamítnuti návrhu na úpravu pachtovného podle § 7 vl.
nař. Tímto ustanovením se nepožaduje, by pachtovaná půda činila aspoň čtvrtinu výměry zemědělských pozemků, na nichž pachtýř hospodaří.

(Rozh. ze dne 3.

května

1934, R 1 237/34.)

Návrh pachtýřů na úpravu pachtovného podle § 7 vládního nařízení
ze dne 29. července 1933, čís. 164 sb. z. a n., o b a niž š í s o u d y
zamítly.
Ne j vy Š š í s o u d zrušil usnesení obou nížších soudů a vrátil věc
soudu prvé stolice, by o ní dále jednal a znovu rozhodl. V otázkách,
o něž tu jde, uvedl v
důvodech:

Neodpovídá spisům a proto ani zákonu důvod, pro který nižší soudy
nárok dovolacích rekurentů zamítly, že totiž úmluva o pachtovném byla
po 1. říjnu 1932 změněna a že nejde o úpravu pachtovného před uvedeným dnem ujednaného. Dodatkem ze dne ll. května 1933, o kterém
mají nižší soudy za to, že jím bylo pachtovné ujednané ve smlouvě ze
dne 25. října 1930 změněno, byla pachtovní smlouva jen doplněna povolením pod pachtu a tím, že se dovolací rekurenti vzdali úpravy pachtovného pro příště. Jinak, jak v dodatku je zdůrazněno, se na pachtovní
smlouvě ze dne 25. října 1930 nic nezměnilo a zejména ujednané pachtovné co do výše a způsobu jeho výpočtu změny nedoznalo. Jde tudíž
o úpravu pachtovného před 1. říjnem 1932 ujednaného a uvedený dů
vod zamítn'utí nároku nelze srovnati se spisy.
Přisvědčiti jest rekursnimu soudu, že okolnost, že dovolací rekurenti sami na oachtované usedlosti nehospodaří, není podle § 7 nař.
164/33. důvodem pro zamítnutí návrhu na_úpravu pachtovného" a
dati jest, že se v řečeném paragrafu nepozaduJe, by pachtov~na pu~~
činila aspo.ň. čtvrtinu výměry zemědělských pozemku, na mchz pach tyr

?O-

hospodaří.

čís.

13498.

S?

z. a n..
"
Vyrovnaci řád ze dne 27. března 1931, čís. 64
Vyrovnací správce jest oprávněn k rekursu proh usnesen1 povoluJicímu exekuci na movité věci vyrovnacího dlužnlka.
Ustanovení § 12 vyr. ř. bráni nejen výkonu, nýbrž i povolení exekuce.
Tím že exekuční soud zrušil k rekursu vyrovnaclho správce před
rozhod~utim rekursního soudu exekuci podle § 39 čís. 2 ex. ř., nestal
se rekurs bezpředmětným.
(Rozh. ze dne 3. května 1934, R I 402'/34.)
O jmění dlužníka bylo usnesením ze dne 15. září I 9G3 z~hájeno vyrovnací řízení, jež bylo skončeno usnesel1lm ze dne 9. unora 1934.
3"

-

čís.

-

13499 -

Usnesením ze dne 10. listopadu 1933 povolil s o udp r v é s t o I i c e
k vydobytí peněžité pohledávky exekuci na dlužníkovy svršky. R ek u r ~ n í s o u d exekuční návrh zamítl. D ů vod y: Ve smyslu § 12
vyr. r. nelze po zahájení vyrovnacího řízení na dlužníkových věcech
nebo právech pro pohledávky, které nemají přednostního práva nabýti
soudcovského práva zástavního nebo uspokojovacího.
'
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Jest bezpodstatným, uvádí-Ii napadené usnesení v

hlavě

že rekurs

p,oda~a po~in?á strana, ač tak učinil vyrovnací správce ve ~yrovnacím
nZ~~1

povmne strany, an jest oprávněn k rekursu proti usnesení povoIUJI~I:~u exekucI na movité věci dlužníka, jak vysloveno bylo v rozhodnut; CIS. 3688 sb. n. s., jež ani novým vyrovnacim řádem nedoznalo
zmeny: RekurE vyrovnacího správce nebyl zbytečný, i když výkon zabave~1 ~~ dne. 27.1edn~ 19~4 byl sám ? s~bě ~odle § 12 vyr. ř. nicotný,
nebot ucast?lk nrcotnym ukonem dotceny ma právo, by nicotný úkon
byl odstranen a shlazen. Rovněž není správný názor dovolací rekurentky, že § 12 vyr. ř. nebrání povolení exekuce, nýbrž jen nabytí soudcovského práva zástavního, jehož se pouhým povolením exekuce nenabývá (§ 256 ex. ř.); neboť soudcovská usnesení o povolení exekuce zav~á~ají podnět k z~k~očení výkon~ého orgár;u vlastního soudu a v pře
?anl, us~.esem dorucne;n~ a exekucl11mu oddelení jest podle § 160 jedno
r. )~Z pnl~az a zmocnem ku provedení exekučního výkonu, jenž musi
byh pravldelne proveden podle § 379 jedno ř. bez prodlení. Má proto
pos~i,žený ~Ičastník právo, zameziti výkon, jenž podle § 12 vyr. ř. jest
nepnpustny, a § 12 vyr. r. Jest vykládati v souvislosti s § 39 čís. 2 ex.
ř., z ~ěhož -plyne; že ?ejen výkon; nýbrž i exekuce sama jest ne pří
pustna. StacII ovsem navrh na zrusem exekuce podle § 39 čís. 2 ex. ř.
Avšak má-Ii oprávněný více právních prostředků k dosažení cíle má
na výběr: kt~rého z nich chce použíti, a nelze mu vytýkati, použil-li toh?to a n~kolrv ?noho. Exekuční sond o,:šem zrušil k rekursu vyrovnaclho spravce pred rozhodnuhm rekursmho soudu exekuci podle § ~
CIS. 2 ex. ř., tím se však nestal rekurs bezpředmětný, ano tím nebylo
usne~e~í o povole~í ex,:kuce odstran~no, nýbrž exekuce na základě poVOI~JIC~ho usnesem zrusena, povolem exekuce bylo tedy předpokladem
zrusem exekuce a mImo to vyhradilo usnesení zrušující exekucí rozhodnutí o útratách rekursnímu soudu.
v
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Pojišťovací smlouva.
Právní povaha spolupojištění (kolektivního
Právní postaveni t. zv. vedoucí pojišťovny.

(Rozh. ze dne 3.

května

pojištění).

1934, Rv I 1783/32.)

žalující pojišťovna R spolu s pojišťovnou 'M. uzavřela s firmou Sch.
kolektivní pojišťovací smlouvu proti škodě. Firma Sch. se zavázala
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latiti roční premie vždy dne 19. č~:v,na předem, z k~erýchžt~ ~remii
P,. dlo na žalobkyni 60,% a na popstovnu 'M. 40%, Zalovany, prevzal
~~~~5. března 1928 pojištěné předměty a clo~ls~m z:"d~e ,21. cer~en~:
1928 adresovaným jen pojišťovně M." vypovedel yO]Istem. žalobe, p~
"s'ťovna R domáhala na ža10vanem zaplacem 60% premle splatne
se
h 'I y, ma]Ice
.. z!, t o, ~'e
dnepop
19. června 1928, o b a niž š í s o u d y vy..?ye
. 'alovaného ze dne 21. července 1928 pO]Islovne M. nemel v zaz
, I .. ,
'''1'
'R
dOpIS
ěti výpověď pojišťovací smlouvy za UJICI pO]Is ~~;r,e
.
o
' .
PNe j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou mzslch soudu a vrahl
věc prvému soudu, by dále jednal a znovu rozhodl.
Důvody:

Spolupojištěním se nazývá v oboru pojišťovacím pOjiště!,í té~,Ož zá'mu proti témuž nebezpečí na, tutéž dobu u více nez ..tedne POJ:~ťovnt
lak že vzniká tolik samostatnych smluv, kolrk Jest pO]Isťoven, .p,n čemz
můŽe každá z pojišťoven převzíti ručení společně, s ,druhou po]Is.fovnou
za celou pojistnou hodnotu, neb děleně tak, že kazda z:. zav~zanych pojišťoven ručí samostatně jen určitýu;, díle;n: V onom pnpade Jde, o Jednotný pojišťovací poměr, v tomto pnpade Jde o tolrk sa?,ost~tnyc~ ])0jišťovacích poměrů, kolik jest pojiš.r0ve~. V souzenem pnpade )de
o tento případ, neboť v obou pojistkach CIS. 2'?41187 a 204,~221, Jest
vyznačeno, jakým dílem pojišťov~~ M. a.. poJ~sťovna ~. r,ucI za, pojistnou hodnotu a jaká poměrná cast pOJ~stnych ~remll. te ~ one pojišťovně přísluší. Jde tudíž o dvě samostatne na sobe nezavlsle sml'?uvy
a pojistné poměry. Jest další otázkou, zda smlouva s, R., byla ,uza~ren,,;
mezi ní a původním pojistníkem, zda tudíž I tento p:avnI p.omer PUSobl
zevně. proti pojistníku, či zda jde jen o vnitřní pomer meZI tak zvan.ou
vedoucí pojišťovnou M. a přistoupivší pojišťovnou R, je?ž ne~yl v.pra~
ním vztahu k pojistníku. Podle obou pojiste~ u.zavřel ]Juvo~ne .pO]Istn:k
každou z oněch smluv i s M., i sR., trebaze Jeho pOJ!~tny' navrh zne~
jen na pojišťovnu M. Neboť pojišťovna M. zaslala pO]Istnrku, ony dve
pojistky, odchylující se od obsahu návrhu v t?m, !-e jso~ oznaceny Jako
kolektivní, že práva a závazky byly ;ra nrch.~r,esne rozde~eny l:~ kazd?u
z pojišťoven, že jsou podepsany obema pO]Isloy?aml ~ ze P,o]Ist~a Č!s.
2041187 dokonce výslovně praví hned na zoacatk~, z:.obe civ: p0)lšťovny pojišťují navržený zájem na~rhovateluv. Tlm ?cmllY"obe 1'OJ;šťovny navrhovateli jinou nabídk~ (cl. 322 o,bchod. zak:). Pr1J~I-1r jJuvodní navrhovatel pojistky bez naml!ky, a zavazky z m~h plnrl!, ~oslO
podle §§ 861 a 863 obč. zák. k uzavrenr dvou s,amostatn},ch pO]Isto~a
cích smluv mezi původním navr~ovat~lem ,a o?en;a POJ:stovnaml a.lde
proto O dva samostatné, na sobe nezav!sle pr,av.l1l pon;~r'y mep p0]Istníkem a každou z pojíšťoven a může proto kazda z,po]Ist.ovaclch smluv
zakládající samostatný právní poměr sama o sobe obstat!. S ~ledls~,a
hospodářského to není snad účelné, s právního hle,dl~ka les! to ,::s~k pnpustné, z čehož plyne, že lze jednu ze smJuv zrusIl!, .at vy'p~vedl ,~ebo
souhlasem obou stran, a druhou ponechati v pl~tnost:. ,Zbyva tUdlZ .len
otázka, jaký právní význam má ná.::ev »vedouCI pO]lslovna«, z~J.m.ena;.
zda a v jakém rozsahu jest tato pO]Isťovna zmocnena Jed~atr a pr1Jlma~1
prohlášení s účinností pro druhou pojišťovnu. Zákon pOjem »vedoucI«
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n~z~á ~ je~~ proto tuto. otázku ř~šiti bud' podle obchodního zvyku (čl 1

~ří~a~~' !n~k~li~o v~~o6e~~t ťo~1~~;:e~j~~~~n7e~oúf~nd~e j~~e~áliv~'Stí
~a ~vam poystného poměru vedoucí pojišťovnou, jichž Účlnnost enych

ru"o,u pOjlsťovnu byla pravidelně bezvýhradně uznávána
I, pro
pO]1stovnou, lze souditi podle § 863 obč ' k '
d
. po~;uznou
. t
"
,
. za ., ze ve OUCI pOjlsťovn
~e~jiS~~~a~~~~:yUČpi~~feStí§P~05 pO(§drulž6n70učpoj2iš4ť)ovn.uk přijati i V.ťpOVě~
I
'
"
IS.
za ona o pO]1sfova .

;?k~e~~e~,~elc~e~jiy'dt~k~%h~k~~rv~íJ~d~t~~a~~o;r~ gggršJ~::z n~b~
kll 6

1
sto:cnu, ze je lze pokládati za rovnocenné i přijetí výpovědi I
P011~ťovna. R nebyla zmocnila vedoucí pojišťovnu ku přijeti v' y,l'
pO]1sťovacl smlo,~vh, bylo by přijetí to vedoucí pojišťovnou IJ;~~~~
I pr? ~., p,a,~II ~n~ejsl rovnocenné jiné úkony vedoucí pojišťovn bYl
uznavany ,:c:~nyml I pro R, poněvadž třetí osoba jest chráněn/dů~Z
rou vzeynejsl okolnOSÍ1, byly-II přivoděny pojišťovnou R tím '.,'"
~?st ]1nych, rovnocenných jednání, úkonů a opomenutí" ved~u~~ u~~_
s~ovny uznavala .. Tato zásada plyne nejen z § 367 poslední věty ~6č
~ak.: z ustan;>vem, o omylu (§ 871 obč. zák. a násL) a z ustanovení
.
ifejn~ a tajnc pIne moci (§ 10117 obč. zák.) a právní domněnce o o rne.;mocI § 837 obč. zák. a.čL 47 obchod. zák. a j., nýbrž i z §! 9'14 obč. ~ák.
~ozc__čI. 27~, obchod. zak. o po;lt~osti v obchodním styku a o obchodní
.~vere a vI~e.)est proto provesÍ1 ony důkazy a zejména zjistiti které
_
u o~y provadela vedo~cí pojišťovna s účinností pro pojišťov~u
d;u~nou, a '(. sou;'lsloslI s provedenými již důkazy z toho odvoditi mFt~é
~~~ery. Ponevadz ~e tak nestalo, bylo oba rozsudky nižších soudů zru~11t p~d~e §§ 496 ČIS., 3, 5,]3, 51ú c. ř. s., při čemž se dodává, že nevadi
:e, v jlllem s~oru jlnyc~ stran, jak odpůrkyně dovolatele uvádí, bylo zji~
st;no, že ,on." obchodm zvykloslI nem, ano jde o skutečnost jež musí
bylI, v, kazgem sporu. zji.šťována samostatně. Dojdou-li niŽší soud
~ z~veru, ze sty~ pOj1~t~l~a s vedoucí pojišťovnou byl takový, že Iz~
. neho r?zumove soudItI, ze vedoucí pojišťovna jednala tak, že to či
~I10 z:vll1??jem, Jakoby byla oprávněna ku přijetí výpovědi s účinn -'í
I ~ro zalujlcl, sp?lečnost, nelze ,:ý~oyědní dopís z 21. červenCe 1928 ~
kladalI t~k, ze :alov~ny vypovlda Jen pojišťovací smlouvou uzavřenou
s ved~ucI spole~no~II, ano s hospodářského hlediska žalovaného nelze
seznalI rozumove ~uvody proč..~y, v{'povídal jen 60% smlouvy, a nikoliv
celou, an nabyl drzbu cele pOj1stene nemovitosti.
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l
V.e - ! při spolupojištěni vedouci pojišťovna veškerou koresponde~cl s p~!~s~niket;", přijímala veškerá jeho prohlášeni, ba i nabidky na
2l!"eny POjISťO~~CI ~mlou':Y s účit?ností pro podružné pojišťovny a vy_
řizent ~ma J?~jlsŤJ?i1.'u ~el~v~la, jest považovátí vedouci pojišťovnu za
zrno,cnenu .r.njtmab 1 vypoved pojišťovaci smlouvy s účinností pro podruzné POjlst'ovny.
(Rozh. ze dne 3. května 1934, Rv I 2068/32.)

Pojištění budov žalované firmy proti škodě z požáru převzaly tři pojišťovny: pojišťovna M. (žalobkyně), pojišťovna D. a pojišťovna F.,
každá jednou třetinou, při čemž pojišťovna D. vystupovala jako vedoucí. Žalovaný majitel firmy vypověděl dopisem ze dne 20. dubna
1929 po.iišťovaCÍ smlouvu pojišťovně D. Žalobě pojišťovny M. O zaplacení premií pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, o d v o I a c í s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: Pojišťovací smlouvy, z nichž
žalobkyně čerpá svuj nárok, jsou podle svého nesporného obsahu
smlouvami společnými, z nichž každá se týká pojištění jedněch před
mětů do určité výše za jednotnou pojišťovací premii a na nichž jsou na
straně pojistitelů účastny tři pojišťovací společnosti M., D. a F. Na

této právní povaze pojišťovacích smluv jako smluv společných nemění
nic s;mtečnost, že každá z uvedených tří pojišťoven pojišťuje odvolateli
jeho majetek proti požáru jen pro svůj stanovený podíl (,I,), neboť toto
ustanovení nelze vykládati jinak, než že jím má býti vyloučen závazek
solidární, který by vzhledem k tomu, že jde na straně pojišťoven o obchod podle čl. 271 čís. 3 obch. zák., podle čl. 280 obch. zák. jinak nastaL Jde-Ii však o smlouvu společnou, jest pojišťovnu D., která samojediná obstarávala jako vedoucí styk mezi odvolatelem a dalšími dvěma
pojišťovnami, z nichž jednou je odpůrkyně, považovati za plnomocnici
druhých dvou pojišťoven podle §§ 837 a 1190 obč. zák. a čl. 1 obch.
zák. a tedy i za oprávněnou, aby za ostatní dvě pojišťovny přijala od
odvolatele platně výpověď ze smlouvy pojišťovaCÍ, jež jak soud procesní zcela správně vyložil, byla odvolatelem společnosti D. dána včas.
Pak je však také lhostejno, zda a kdy pojišťovna D. odpůrkyni o výpovědi ze smlouvy vvrozuměla, neboť k zachování výpovědní lhůty stačilo, že výpov"ěd' "byla dána včas pojišfovně D., která ji mohla při
jmouti.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:
Spolupojištěním se nazývá v oboru pojišťovacím pojištění téhož zájmu proti témuž nebezpečí na tutéž dobu u více než jedné pojišťovny
tak, že vzniká tolik samostatných smluv, kolik jest pojišťoven, při čemž
může každá z pojišťoven převzíti ručení společně s druhou pojišťov
nou, za celou pojistnou hodnotu, nebo odděleně tak, že každá ze ~avá:
zaných pojišťoven ručí samostatně jen určitým dílem. V onOm přtpade
jde o je-dnotný pojišťovaCÍ poměr, v tomto případě jde o tolik samostatných pojiŠťovacích poměrů, kolik jest pojišťoven. V souzeném pří
padě jde o tento případ; neboť ve všech třech pojistkách jest vyznačeno, jakým dílem podružné pojišťovny ručí za pojistnou hodnotu a
jaká poměrná část pojistných premií každé z pojišťoven přísluší. Jde
tudíž o tři samostatné na sobě nezávislé smlouvy a pojistné poměry.
Jest další otázkou zda smlouva se žalovanou společností byla uzavřena
mezi ní a pojistníkem, zda tudíž i tento právní poměr působí zevn~
proti pojistníku, či zda jde jen o vnitřní poměr mezi tak zvanou vedoucl
pojišťovnou D. a přistoupivší žalující pojišťovnou, jenž nebyl v žádném právním vztahu k pojistiteli. Podle pojistek uzavřel pojistník každou z oněch smluv í s pojišťovnou D. i se žalující pojíšťovnou, třebaže
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jeho poji8tn~ návrh. zněl jen na pojišťovnu D. Neboť pojišťovna D. za~lala pO]lstmku ~oJ~st~y o~chylujíd se od návrhu v tom, že jsou oznaceny j3'ko kolektl~m, ze p:ava a zavazky byly na nich přesně rozdělen
n,: kaz,dou z eo]lsťove,n, ze.J~ol1 podepsány všemi třemi POjiŠťovnami.
Tlm uCI~Ily vse,chny tn pO]lstovny navrhovateli jinou nabídku (čl. 322
obch. zakl· PrlJal-h navrhovatel pojistky ty bez námitky a závazk
z mc~ plnrl, ..~~šlo ~odle §§ 861 a 863 obč. zák. k uzavření tří samo~
s!atnx ch 'p?]Istova~lch smluv mezi původním navrhovatelem a všemi
tre;nl ,POjls!ovnaml a Jde ~roto O tři samostatné, na sobě nezávislé
pr~v~1 pom~:~ mez! pOjlstnrkem a, b~dou z pojišť?ven~ a, mŮže proto
kazda z P?]Isto~aclch smluy zaklada]lcl samostatny pravnr poměr Sama ~ s~be obstah. S hledIska hospodářského to snad není účelné
s pravnrho h~~~lska J~st t~ však přípustné, z čehož plyne, že lze jedn~
ze smluv ZruSII!, a ť vy~o~edi nebo souhlasem obou stran, a druhou ponechal! v pl~tno~t;. Zbyva tudí~ jen otázka, jaký právní význam má ná~.:~ »vedoucl P?jlsťovna«zejmena, zda a v jakém rozsahu jest tato po]Ist~~na zmocne~a Jednal! a přijímati prohlášení s účinností pro druhou
pO]lstovnu. Nez~~ezl na tom, zda podružné pojišťovny skutečně zmocnIly v~do:lcl POJlsťovnu I ku přijetí výpovědi pojišťovací smlouvy, čili
nrc, ny?rz, na t?m, lak styk vedoucí pojišťovny s pojistníkem na venek
proh tretl~l pusobrl, .~da ,lze rozumně z toho souditi, že jednání vedoucl, pops,ťov~y ,s pO]lst~lkem bylo takového druhu, že připouští dů
sle,~~y zaver, ze Jest ,o~ravně,na přijati i výpověď pojišťovací smlouvy
s ,ucmkem pro ,p,~druzne popsťovny, ana tretí osoba jest chráněna dů
vero~ v ,zeV?,e]SI okoln?str, byly-li přivoděny jednající pojišťovnou
D, ,tlm, ze, UCIl1r;~st ]Inych rovnocenných jednání, úkonů a opomenuh ve~oucl pOjlstovny I podružná pojišťovna třeba i mlčky uznávala.
Tato zasada plyne nejen z § 367 poslední věty obč. zák., z ustanovení
o omylu (§ 871 obč., zák. a násL) a z ustanovení o veřejné a tajné plné
mocI § JO} 7 ?bč. zak, a z ustanovení o právní domněnce o plné moci
§ 837 obc. zak; a čL 470bc? zák a j., nýbrž i z § 914 obč. zák. a
čL 2.18 obch., z~k. o pocl!voslI v obchodním styku a o obchodní důvěře
a vIre. Nezalezl proto na tom, že není obchodní zvyklosti o tom co
zn.~~ená pojem »v~doud pojiš~ovr:a«, nýbrž, na tom zálež~, co 'b~
z]lste~o o obchodn!m stY,ku pO]lstnrka s pO]lsťovnou D. Zjlsteno bylo
a, nenr t~ .. ~nr popr~no" ze D. vedla veškerou korespondenci s pojist~~k,em, ~n]lmala ves~~.ra jeho prohlášení, ba i nabídky na změny po]Ist~)Va~1 sml?uvy s uCI~nosl! pro podružné pojišťovny a vyřízení sama
pO]ls,tn!ku sd,elovala. Treb,aže k navrženým změnám a k jiným právním
jedr:anr;n dosl~ ~o dohode, D. s ostatními pojišťovnami, jest odůvodněn
zaver, ze jednanr D, zevne proti třetím osobám musilo u nich vzbuditi
dův.odné přesvědč,e,ní" že v.edoucí pojišťovna jest oprávněna ku přijetí.
jakeh?kohv, ~;o~l,,;senr pOJIstníka s účinností pro podružné pojišťovny.
Zepne,na p:e]Ima~1 nabldek na zrněny pojišťovacích smluv jest co do
pra":,mch, dusle.dKu rovnocenné s prohlášením o výpovědi celé smlouvy,
pon,ev~dz j.d:, ,jen o jed~ostranné prohlášení, kterému se však může podruzn~ pO]Istovna vzplratr pro věcnou nedůvodnost právě tak, jako
k na~ldce obsaher;; smlouvy jest třeba souhlasu podružných pojišťoven
tak, ze v obou pnpadech má pojišťovna vliv na účinnost toho nebo
onoho projevu pojistníkova. Nelze proto uznati, že z celého souboru
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jednání D. má býti právě vytrženo jen prohlášení o výpovědi smlouvy.
Naopak, sdělovala-li pojišťovna D. každé jiné prohlášeni a návrhy pojištěncovy ostatním pojišťovnám a o vyřízení se s nimi dohodla, musil
pojistník důvodně předpokládati, že tak učiní zavčas i ohledně výpovědi
smlouvy. A poukazuje-li dovolatelka na Mánesův Versicherungslexikon
z r. 1930 str. 1079 a násl., přezírá, že i tam se praví, že rozsah a objem
pojmu »vedoucí« jest řešiti podle jednotlivostí případu. Nelze proto ani
výpovědní dopis ze dne 20. dubna 1929 řízený jen na pojišťovnu D.
vykládati tak, že žalovaný vypovídá jen jí pojišťovací smlouvu, ano
s hospodářského hlediska žalovaného nelze najíti rozumové důvody,
proč by vypovídal jen část smlouvy a nikoliv celou; když byl držitelem
celé pojištěné nemovitosti a ostatních předmětů.
čís.
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Pojišťovaci smlouva.
Zamlčel-Ii pojistnlk, uzavíraje pojišťovací smlouvu, obmyslně, že
odmítnuto pojištěni jinými pojišťovnami, a výplatu požárnich náhrad
jinou pojišťovnou, nezodpověděv v tomto směru otázky úplně, jde
o zatajeni závažných skutečností pro posouzeni risika, jež mělo vliv na
rozhodnuti se pojišťovny o přijeti návrhu.

(Rozh. ze dne 3.

května

1934, Rv II 466/32,)

Jan V. dopojistil u žalované pojišťovny nemovitosti proti škodě požárem. Vyhořev, oznámil Jan V. žalované pojišťovně škodu, načež mu
žalovaná pojišťovna sdělila, že odstupuje od smlouvy a odmítla vyplatiti požadovanou náhradu. Odstoupení od smlouvy odůvodňovala žalovaná pojišťovna tím, že Jan V. zamlčel odmítnutí pojištění jinými pojišťovnami a že zamlčel vyplacení požárních náhrad, pokud převyšovaly
80.000 Kč. Žalobou, o niž tu jde, domáhala se postupitelka Jana V-a na
žalované pojišťovně zaplacení pojistné náhrady. O b a niž š í s o u d y
žalobu zamítly, od vo() 1 a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Právem napadený rozsudek odůvodňuje ustanovením čl. 7 poj. podmínek právo žalované od pojišťovací smlouvy odstoupiti, neboť srovnáním odpovědí
Jana V-a na otázky 7. a 8, dotazníku s ostatními výsledky průvodního
řízení je prokázáno, že otázky ty byly zodpověděny neúplně a nepravdivě, tak, jak první soud zjišťuje. I kdyby se uznalo, že v případě pojišťovny p, může býti pochybno, zda si Jan V, byl toho vědom, zda šlo
o zrušení pojištění či o odmítnutí, přece napadený rozsudek správně
zjišťuje, že Jan V, zamlčel odmítnutí pojišťovnou S., R. a pojišťovnou
A., a že zamlčel vyplacené požární náhrady, pokud převyšovaly 80.000
Kč. V otázce 8. návrhu se výslovně mluví o škodě požárem nejen na
předmětech navrhovaných, zde pile, nýbrž i jiných. Nemůže tedy odvolatelka poukazovati na to, že byla řeč jen o pile. Kromě tohů zjistil
napadený rozsudek podle posudku znalce, že šlo o nesprávné a neúplné
údaje o podstatných nebezpečenských okolnostech, a to vinou pojistníka. Ostatně podle ods!. (1) čl. 7 podmínek každá okolnost, na niž se
pojišťovatel také tázal, platí v pochybnosti za závažnou. Bylo tedy
právem žalované podle čl. 7 všeobecných pojišťovacích podmínek od-
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stoupiti, při čemž jest i odůvodněn názor napadeného rozsudku že Jan
V. Jednal obmyslně. Zjištění prvního soudu, že se odstup stal vČas, není
ody'~latelkou nap.~deno. Podle bodu 3 čl. 1 těchto podmínek jest pak
pOjlsťovna prohlasením odstupu prosta závazku plniti. Zjištěné . skuteč
nos!i. Odůvodň~jí také názor napadeného rozsudku, že smlouva pojišťo
vacI Jest I z duvodu § S10 obč. zák. pro žalovanou nezávazná vzhledem
na zjištěnou obmyslnost při uzavírání pojišťovací smlouvy a na podstatnost omylu v žalované straně Janem V-em vzbuzeného.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

-
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dědických na pozůstalost a se nepřihlašuje za dědice. Opatrovník nezletilého pozůstalého syna Františka se přihlásil k pozůstalosti ze zákona
jako jediný dědic, načež uzavřela pozůstalost dne 21. května 1932 se
žalovanou kupní smlouvu, kterou jí prodala nemovitosti. Žalobou, o niž
tu jde, domáhala se žalobkyně na žalované, by kupní smlouva ze dne
27. května 1932 byla prohlášena proti žalobkyni za bezúčinnou. Proc e sní s o udp r v é s t o I i ce žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d
zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by ji, vyčkaje
pravomoci, znovu projednal a rozhodl.

N e j v yš š í s o u d

nevyhověl

dovolacímu rekursu.

Důvody:

Po právní stránce posoudil odvolací soud věc správně ' seznav , že
. d
V . Je
nal obmysln,ě, zamlčev jednak odmítnutí pojištění aspoň pojišťovn~ml S., R. a pOjlsťovnou A., jednak vyplacení požárních náhrad, pokud
prevyšovaly SO.OOO Kč. Mylný jest právní názor dovolatelky že pro

poso~zení subjektivního risika má výše vyplacených náhrad Jen podradny význam a že by úvaha pojišťovny, přijímající pojištění, musila
b~ti i při úplném zodpovědění otázky sedmé a osmé táž. Že vyplacení
nahrad téměř plti milionu při různých pojistných příhodách a ve spojení
s tím, že tři jiné pojišťovny odmítly přijetí návrhu na nové pojištěni, má
pod:tatný význ~m pro posouzení risika po stránce subjektivní, plyne již
z . ve CI samé. Jmak zajisté uvažuje pojišťovna o přijetí pojišťovacího
navrhu, uchází-Ii se o pojištění osoba, u níž dosud pojistná příhoda ne~~stala, ~ež čir;í-Ii tak ?so~a, jejíž m~jetek byl opětovně postižen poza:en;, !lr! ~e~zE~J1stna n~hrada dosahl~ značné výše. Tomu nasvěd
čUJe I zJlstem mzslch soudu na podklade posudku znalce, že by byla
žalovaná nebyla přijala pojišťovací návrh V-ův a nebyla by ho přijala
do pojišťovacího krytí, kdyby byl V. obě otázky zodpověděl poctivě"
podle pravdy. Na dostavení se pojistné příhody nemělo arciť neúplné
zodpovědění otázek přímý vliv, avšak vědomé zatajení závažných skutečností pro posouzení risika po subjektivní stránce mělo vliv na rozhodnutí se pojišťovny o přijetí návrhu, k němuž došlo právě tím, že
Jan V., jak nižší soudy správně dovodily, pojišťovnu, která pravý ~~
věci neznala, uvedl lstí v podstatný omyl (§ 810 obč. zák.). Nedopadá
proto poukaz na rozhodnutí čís. 3434 a 10.415 sb. n. s., která mají jiný
skutkový podklad.
čís.
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Odpůrčí řád ze dne 27. března 1931, čís. 64 sb. z. a n.
Lze odporovati nepřijeti dědictví i proti tornu, . kdo koupil nemovitost od neujaté pozůstalosti, zvětšené akrescencí o podil dlužníkův, jenž
se za dědice nepřihlásil.

(Rozh. ze dne 4.

května

1934, R I 261/34.)

Nezletilé žalobkyni příslušela pohledávka za Václavem H-em. Při
projednávání pozůstalosti po jeho dne 22. září 19B1 zemřelé manželce
Murii H-ové dne 21. května 1932 prohlásil Václav H., že nečiní nároků

Důvody:
Řešiti jest toho času jen otázku, zda jest žalovaná k tomuto sporu
pasivně oprávněna. Podle obsahu žaloby, jak správně vystihl odvolací
soud, se odporuje vzdání se dědictví dlužníkem podle § 8 odp. řádu ze
dne 21. března 1931 čís. 6:4 sb. z. a n. Podle § 12 odst. (1) odp. ř. lIze
odporovati kromě jiných případů tam uvedených, které se sem nehodí,
proti tomu, -kdo z odporovatelného jednání dlužníkova přímo nabyl prospěchu. Stěžovatelka sama připouští, že vzdání se nároku na
pozů
stalosti dlužníkem připadlo k dobru nezletilému dítěti Františku H-ovi
(§ 560 obč. zák.). Proti jinému právnímu nástupci než dědici (§ 12
odst. (2) odp. ř.) osob v § 12' odst. (1) uvedených lze uplatňovati právo
odporu, odůvodněné proti jejich předchůdci, jen za předpokladií
odst. (3). Jest tedy zkoumati, zda nezletilý František H. byl předchůd
cem žalované. Názor stěžovatelčin, že od něho nic nenabyla, není
správný. Jest bez významu, že právní jednání, kterým stěžovatelka nabyla nemovitosti patřící do pozůstalosti, učinila za pozustalostního
řízení před odevzdáním pozůstalosti s touto, neboť nezletilý František
H. přihlásil se podle pozůstalostního spisu ze dne 27. května 1932
k pozůstalosti za dědice a předložil kupní smlouvu z téhož dne ~e
schválení. Usnesením ze dne S. července 1932 byla pak smlouva schvalena též ohledně nezleti1ého dědice poručensky (správně opatrovnicky).
Teprve lim byla smlouva platně uzavřena (§ 865 obč. zák.). Podle § 547
obč. zák. představuje dědic, jakmile přijal dědictví, se zřet~lem k němu
zustavitele a proti tře t í osobě se považují oba za osobu Jedmou. Na-

Y.í

byla tedy stěžovat~lka oné .~emovitosti nikoliv jen ?d .po~ůstalosti,
nýbrž i od nezletileho Franhska H-a a byla Jeho pravU! nastupkym.
Mohla proto žalobkyně proti ní odporovati tomu, že spolu?ědic, 9lužní~
žalobkyně, nepřijal dědictví po své manželce. Tomu nevadl, z;. v. zal ObOl
prosbě učinila náv:h na ~rčení,. ,že ~rhová smlou~.a J:- proh Ol co do
jedné čtvrtiny pozustalosh bezucmna, a.na, v dal~1 častl ~vedla, C? ~
v jakém rozsahu a jakým způsobem ma zalovana pro JeJI uspokoJem
trpěti (§ 13 odp. ř.). I když jest přisvědčiti,prvnímu soudu, že :?zh?dn.o~
je žalobní prosba (§ 405 c. ř. s.), ,byla .zaI9ba, p.okud se, t{'ce zad~U1
upraveného ve smyslu § 13 odp. r. spravne podana protI zalovane"a
správně odvolací soud zrušil rozsudek prvního soudu, any nebyly ZJIStény okolnosti důležité pro předpoklady odporovatelnostI.
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Bylo-Ii .pravoplatně rozhodnuto o žalobě manžela na manželku
o r,?zvod manželstvi tak, že se manželství stran rozvádí od stolu a lože
z Vl~y ob,ou s~an, ~ře~áží žal~bě, jíž ~e ~omáhá manželka rozvodu
manzelstvl z vyhradne vmy manzelovy, namltka rozepře rozsouzené.
(Rozh. ze dne 4.

května

1934, R I 384/34.)

žalobu manželky Marie Sch-ové proti manželu Arnoštu Sch-ovi
o rozvod manželství od stolu a lože s o udp r v é s t o I i c e odmítl
vyho~ěv námitc~. zahájené rozepře. D Ů vod y: Soud, obmeziv jednán!
na namltku zahajené rozepře, zjistil na základě důkazu spisy krajského
sou?u CkXII a 1~7 (32/37, že žalovaný Arnošt Sch. podal proti žalobkym MarII Sch-ove zalobu o rozvod manželství od stolu a lože a že rozsudkem ze dne 30. září 1932 bylo manželství stran Arnošta Sch. a Marie
Sch-ov~ roved~no od stolu a lože z viny obou stran, a že žalobkyně
(teh,dy zalovanaL proti tomuto rozsudku podala odvolání, o němž dosud
nempravoplatne rozhodnuto. Nenabyl tudíž rozsudek ten dosud moci
prá,:,a. Z uvedeného spisu bylo dále zjištěno, že žalobkyně, tehdy žalova;,a, v: spo;u tom přednesla stejné skutkové okolnosti, které uplatňuje
v z~lo,b~ ~ym podane. Podle ustanovení § 233 C. ř. S. má zahájení Sporu
v,zapetI, ze, po~ud, spor t~vá, nesmí býti o nároku ani u téhož ani u jin;,!'o ~oudu prav?1 rO,zep;e provedena, Žaloba za zahájení sporu pro
tyz narok podana, ma bylI k návrhu nebo z úřední moci odmítnuta,
V souzeném případě jde o totožný nárok, o kterém bylo již rozhodnuto
ve sporu Ck XII a 167/32 rozsudkem ze dne 30, září 1932, takže námitka rozepře zahájené ve smyslu § 233 c. ř. S. je odůvodněna. R eku
':J .s o u d zrušjl ,napaden~ usnesení a uložil prvému soudu, by,
nepnhhzele k uplatnenemu odmltacimu důvodu, o žalobě dále jednal.
D ů vod y: Soud procesní odmítl žalobu s odůvodněním, že uplatňuje
nárok totožný s oním, který jest již předmětem sporu zahájeného pod
č. j. Ck XII a 167/32. Žalobkyně právem vytýká v rekursu že te1TlU'"
předpoklad není správný. Ve věci Č, j. Ck XII a 1-67/32 domáhá se žalobou rozvodu Arnošt Sch. a navrhuje rozvod ten z výhradné viny
str~ny žalované. Tato, bráníc se žalobě, navrhuje výhradně její zamítnutI. ye sporné záležitostI, o niž nyní jde, domáhá se tehdejši žalovaná,
nyní zalobkyně, rozvodu z výhradné viny svého, nyní žalovaného manžela a uplatúuje při tom důvody, které ve sporu prvém vůbec nepřišly
na přetřes, jako to, že žalovaný ji a svou rodinu dne 10. května 1929
zlomyslně opustil, zanechav je bez prostředků, ba dokonce výživu jejich
~?emožňuje tím, že už po více měsíců neposílá potvrzení, že jest na
ZIVU, čehož je třeba k exekučnímu vymáhání vyživovacích příspěvků.
Každá strana tedy opírá svůj nárok O jiné skutečnosti, jí tvrzené, a
z toho plyne, že v obou žalobách jsou uplatňovány nároky různé, ač
k?!IV obě žaloby mají za l2ředmět rozvod téhož manželství. Nelze proto
UZltl ustanovem § 233 e. r. S. a nelze se proto dovolávati ani toho, že
ve věci Ck XII a 167/32 bylo již manželství v první a nyní zatím i ve
druhé stolici rozvedeno z viny obou stran, když o rozepři nebylo dosud
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ozhodnuto pravoplatně (viz též Právník, ročník 1907, rozh. čís. 720,
'
'
Ne j vy Š š í s o u d na dovolacl rekurs zalovaneho zrušil usnesení
obou nižších soudů a odmítl žalobu.

~b. nejv, soudu čís, 1005,5170).,

D ů vod y:

Rozhodnutim nejvyššího soudu ze dne 23. února 1934 bylo pravoplatně rozhodnuto o žalobě manžela Arn~šta SC,h-a na žalo,vano~ Marii
Seh-o vou o .rozvod manželství v ten zpusob, ze ,se manzelstvl st;an
rozvádí od stolu a lože z viny obou stran, Zalobe, kterou, se domah,a
v souzeném případě manželka Marie S;:h-ová rozvc:du ,~anze!~tvI, z vyhradné viny žalovaného manžela Arnosta Sch-a, prekazl tudlz nam}tka
rozepře rozsouzené, k níž jest podle § 240posledn; odstav~c c,. r. S.
přihlížeti z úřad~ .. l!vedeným rozhodnut~m ,bylo o tOÍlz mezI tl;'ml~ str~
nami pravoplatne JIZ rozhodnuto I o prav~lm d,:v?du 1 ? pravnr;n, naroku o němž má býti rozhodováno k zalobe,. o mz Ide, lezto byla resena
neje~ otázka, že se povoluje rozvod manželství, nýbrž. i otázk,a oboustranné viny, když bylo vysloveno, že jsou n~.;oz~odu ,vmny obe stra~y;
Nemůže proto žádná z těchto otázek býtI liZ p:edmetem rozhodovan~
soudního a nemůže zejména býti již rozhodnuto, ze vmu na rozvodu ma
toliko žalovaný manžel, jak se domáhá žal?bkyně žalobo~. Rozs,,:dek
toho obsahu byl by vzhledem k uvedenemu rozhodnuÍl nelvysslho
soudu právně nemožný,
čís.
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I když uvedení poškozené věci ;v před~š~ý s~av jest ,mož~é, může
soudz důvod,t slušnosti neb účelnosti dospeti k usudku, ze ma odpad"nouti a ze na jeho místo má nastoupiti odhadni cena. ,
'
,
Pokud jest vlastník najaté věci vrácené ve stavu poskozen~m opravněn domáhati se hned náhrady odhadni ceny. K opodstatneni tohoto
nároku není třeba, by vlastnili domu uvedl dříve vše v předešlý stav na
své útraty;"
(Rozh. ze dne 4. května 1934, R I 452/34.)

žalovaný byl v domě ~alobkyn~ n,ájem~em krá;nu. Po ,skonč<;ní nájemního poměru shledala zalobkyne, ze kram byl ~alovanym po~kozen,
a domáhala se na něm náhrady škody. Pro ce s n I s o udp rve s t oI i c e žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a
vrátil věc prvému soudL1, by, vyčkaje pravomoci, dále jednal a znovu
rozhodl.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
Důvody:

Není opodstatněna výt~a nespráv,ného právn,í~o P,os~uz:ní věci, jež
spatřuje stěžovatel v tom, ze odvolacl soud nesdlh pravm nazor prvt;lho
soudu, že žalobkyně mohla by se dom~hati o~škodn~ní v penězí~h I<;n:
kdyby tvrdila a prokázala, že uvedenr naptych mlstnosÍl v predesly
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stav jakožto primerní nárok podle § 1109 obč. zák. není dobře možné
(»nicht tunlich« - § 1323 obč. zák.), a dále v tom, že podle právního
názoru odvolacího soudu uvedení v předešlý stav nelze již dobře provésti. Než názor stěžovatelův jest právně mylný, především potud,
pokud se domnívá, že jde o žalobu podle § 1109 obč. zák., neboť pře
zírá nespornou skutečnost, že najatý předmět byl již vrácen, ale podle
tvrzení žalobkyně byl vrácen ve stavu vadném, takže jde jen o nárok
na náhradu škody zaviněné podle tvrzení žalobkyně vadným pOužíváním najatých místnosti (§ 1111 obč. zák.). Běží vlastně jen o z p Ů _
s o b náhrady škody podle § 1323 obč. zák. Podle tohoto zákonného
předpisu musí býtí, by byla nahrazena způsobená škoda, uvedeno vše
v předešlý stav, nebo, není-Ii to možné, nahrazena odhadní cena. Zásada naturální náhrady způsobené škody jest tedy samým zákonem
prolomena potud, že uvedení v předešlý stav odpadá, nelze-li je dobře
uskutečniti, a že nastupuje na jeho místo náhrada odhadní ceny. I když
uvedení v předešlý stav jest možné, může soud z důvodů slušnostineb
účelnosti cf6spěti k úsudku, že má odpadnouti a že na jeho místo má nastoupiti odhadní cena (srov. také Ehrenzweig »Das Recht der Schuldverhiiltnisse« str. 65 a 66). V souzeném případě shledal odvolací soud,
že uvedení v předešlý stav není dobře možné proto, že nelze na žalobkyni, jež jest oprávněna nájemní předmět ihned zase pronajmouti, spravedlivě požadovati, by se nejdříve domáhala uvedení v předešlý stav,
COž žalovaný r o vně ž od P í r á, a ztrácela tak čas, a že proto žalobkyně jest oprávněna domáhati se náhrady odhadní ceny. Dovolací soud
schvaluje tento právní .názor dodává, že vlastník najaté věci vrácené ve
stavu poškozeném může s ní i jinak naložiti než opětným pronajmutím,
aniž ztrácí nárok na náhradu toho, oč najaté místnosti byly znehodnoceny. Není proto také k opodstatnění nároku na náhradu odhadní ceny._
třeba, jak stěžovatel míní, aby vlastník domu uvedl dříve vše v pře
dešlý stav na své útraty (srov. také Klang III str. 67).
čís.
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Majetkoprávní smlouvy místních školních rad v Čechách nepotřebují
schválení vyššlch školních orgánů.
. '
Potřebu schválení majetkoprávní smlouvy místni školní rady v Če
chách nelze dovoditi ani z dozorčího práva náležejícího okresl1lmu školnímu výboru 'nad místní školní obcí (radou) podle ustanovení § 3 zákona
ze dne 24. února 1873 čís. 16 z. zák. pro čechy a § 11 vládního nařízeni
ze dne 6. listopadu 1920, čís. 608 sb. z. a n. a podle § 26 zákona ze
dne 24. února 1873, čís. 17 z. zák. pro čechy a § 30 zákona ze dne
9. dubna ;1920 čís. 292 sb. z. a n.
Podle ustanovení § 26 čís. 4 zákona čis. 17/1873 z. zák. pro čechy
náleží sice okresnímu školnímu výboru schvalovati volbu místa, kde
škola má býti postavena, uikoli však schvalovati smlouvu \0 koupi pozemku.
Odepřel-Ii okresní školní výbor schválení smlouvy o koupi pozemku,
jest to pro platnost smlouvy bezvýznamné.
Osobnlm prospěchem ve smyslu § 15 zákona ze dne 24. února 1873
čís. 17 z. zák. pro čechy jest rozuměti jen takový právní poměr, jenž

se dotčenéhO ~Ie~a mí~tní šk~lní r~~ dotýká př~~ .•a. bezprostřed,?ě?
nikoli však pravm pomer, ktery se ~yka korporace, JeJlz clenem dotycny
člen místni školni rady jest.
(Rozh. ze dne 4.

května

1934, Rv I 1238/32.)

Usnesením místní školní rady v H. v čechách ze dne 18. července
1927 bylo rozhodnuto o koupi pozemku, náležejíciho žalovanému společenstvu, pro stavbu obecné školy. Kupní cena byla vyplacena žalovanému společenstvu pokladnou městského úřadu v H. na účet místní
školní rady. Žalábou, o niž tu jde, domáhala se školní obec v H. na
žalovaném společenstvu vrácení kupní ceny tvrdíc, že kup nebyl platný,
pon.ěva~~ usnesení mí~tní .škol~í ra~y z 18. červe~ce 1927 nebylo .dozorc!m uradem, okresmm skolmm vyborem, ve schuz! ze dne 14. kvetna
1930 schváleno a že neschválení bylo oznámeno žalovanému výměrem
okresního školního výboru v S. ze 6. června 1930 a že místní školní rada
vzab ve schůzi 6. června 193.0 výměr ten na vědomi. O b a niž š í
SO u d y uznaly podle žaloby.
Ne j v y Š š í s o u d žalobu zamítl.
Důvody:

Není správný názor nižších soudů, že trhová smlouva o koupi pozemku žalující stranou, o kterou ve sporu jde, potřebuje ke své platnosti schválení okresního školního výboru a že, nebyvši schválena, jest
neplatna. Nejvyšší soud rozhodl již ve svém rozhodnutí čís. 12788 sb.
n. s., na něž se pro stručnost odkazuje, pro obor zákona ze dne 24.
února 1873 čís. 16 zem. zák. pro čechy, že majetkoprávní smlouvy
místních škólních rad v čechách schváleni vyšších školních orgánů nepotřebuji. Ani zákon ze dne 9. dubna 1920 čís. 292 sb. z. a n., o správě
školství, jehož §§ 17 až 32, jednající o místních školních radach, staly
se podle vládního nařízení ze dne 6. lis!op";du 192? čís. ~05 sb. z. ~. n;
účinnými dne 13. listopadu 1920, schvalem takove nevyzadule, zvlaste
ani podle §§ 24 a 27 tohoto zákona, jichž se žalující strana ve sporu
dovolávala. Okresní školní výbor ovšem podle svého výnosu ze dne 4.
června 1930 a 25. srpna 1930 ve své výborové schůzi ze dne 14. května
19'30 neschválil koupi pozemku, o který ve sporu jde. Učinil to, jak
uvádí ve svém dopisu ze dne 11. srpna 19131 z moci .úřední na zákla~ě
§ II zákona ze dne 24. února 1873 čís. 17 z. z. pro Cechy. Tohoto zakonného ustanovení však se dovolává neprávem, neboť pozbylo podle
§ 10 vládního nařízení čís. 6,05/1920 sb. z. a n. platnosti, ~ah!aze~?
byvši § 25 zákona z 9. dubna 1920 čís. 292 sb. z. a n., ktery ~~ak Jlz
nemá ustanovení odpovídající dřívějšímu odst. (I) § 11 zákona CIS. 17/
1873 z. z. pro čechy. Potřebu schválení smlouvy nelze dovoditi ani
z dozorčího práva náležejícího okresnímu školnímu výboru nad místní
školní obcí po případě radou podle ustanovení § 3 zákona ze dne 24.
února 1873 čís. 16 z. zák. pro čechy a § II vládního nařízení ze dne
6. listopadu 1920 čís. 608 sb. z. a n. a podle § 26 zákona ze dne 24.
února 1873 čís. 17 z. zák. pro čechy a § 30 zákona ze dne 9'. dubna
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1920 čís. 292 sb. z. a n. Podle ustanovení § 26 čís. 4 zákona 17/1873
z. zák. pro čechy náleží sice okresnímu školnímu výboru schvalovati
volbu' místa, kde škola má býti postavena, avšak nikoli schvalovati
smlouvu o koupi pozemku. Okresní školní výbor nebyl k rozhodování
o schválení či neschválení smlouvy, kterým mělo býti dotčeno soukromo právní jednání nejen místní školní obce, nýbrž .i žal?vané ~tra,n~,
na něž však mu ingerence nepřísluší, povolán a osobll SI JIm opravnem,
které mu nepříslušelo. Poněvadž schválení smlouvy není ku platnosti
potřebí, není platnost její, je-li jinak dána, dotčena ~ím,. ž~ nebyla
schválena a neschválení nemá pro platnost smlouvy pravm vyznam a
platnosti 'její není na závadu ani okolnost, že proti vý~osu o~resní
školní rady ze dne 25. srpna 1930 strany nepodaly opravny prostredek,
a řečené výnosy okresního školního výboru proto nebrání soudu, by
otázku tu v souzeném sporu nerozřešil samostatně. Proto nemohlo býti
samozřejmou podmínkou platnosti smlouvy, že bude okresním školním
výborem schválena.
Tím padl hlavní důvod, pro který nižší soudy žalobě vyh?v~ly. Ž~
lující strana však neplatnost trhové smlouvy dovozovala I z JInych duvodů a proto bylo soudu dovolacímu i k nim přihlédnouti. Žalující strana
uvedla v té příčině především, že sch~zi místní školní rady, ze dne 18:
července 1927 na níž se stalo usnesem o koupi pozemku, predsedal JeJI
místopředseda' Josef V., který byl zároveň předsedou žalované st!any,
a že se jí súčastnil a v ní hlasoval i člen ~ístní šk?l~í ~,:dy, Arnost s.:
který byl členem žalované strany. Odvolacl,,~oud mm~ tez, z:" usnesen~
žalující strany '0 koupi pozemku Jest rovnez. neplatn~ pro ucastenstvI
Josefa V-a na řečené schůzi podle ustanovem § 15 zakona ze dne' 24.
února 1873 čís. 17 z. zák. pro čechy. Podle tohoto zákonného ustanovení žádný úd místní školní rady nesmí býti úč:,sten, když se rokuje. a
hlasuje o záležitostech, jež se týkají jeho '0sobmho prospech~. Osobn!m.,.
prospěchem však rozuměti jest jen ta~ový ,právní po,?ěr, Je?z ~e dotc,eného člena dotýká přímo a bezprostredne, mkolI vsak p~a~m ~omer,
který se týká korporace, jejíž členem dotyčný člen mlstm skolm rady
jest, v souzeném případě t:,dy žalované. str,:ny. V,t?m!o smyslu r?zhodoval bývalý vídeňský spravni soud ustal~ne ve pncme ustanovenil'!'J'!!
vějšÍch §§ 45 a 46 obecního zřízení pro Cechy ze d~e 16. dubna 18~4
čís. 7 z. zák., jež je zcela obdobné jako ustanovem svrchu. uvedene;
stačí odkázati na rozhodnutí čís. 1247, 1548, 7074 a 8336 sbrrky Budwinského. Tato ustálená judikatura byla podle důvodové zpráv~ k novele k obecnímu zřízení ze dne 7. února 1919 čís. 76 sb. z. a n. lIsk 381
podnětem k tomu, že § 46 obecního zřízení pro čechy ze dne.16. dub'.'a
1864 čís. 7 z. zák. pro Čechy byl nahrazen § 5 řečené ?ovely, 'podle nehož z jednání a usnášení zastupitelstva, rady a komISI obeclllch vyloučeni jsou vedle členů, kteří mají na předmětu jednání a usnáš~~í o.sobní
zájem, mimo jiné výslovně i člen?vé pře~stavenst~~ hosp.odarskych ,a
výdělkových společenstev, mkolI vsak I ]e]lch pOUZI clenove .. Z toho, ze
nedošlo též ke změně ustanovení § 15 zákona ze dne 24. ~nora.. 187~
čís. 17 z. zák. pto čechy, podává se s určitostí, že v sou:e~em pnp,ade
z jednání místní školní rady nebyli all! Josef V. all!. Arnos! s. vyloucem
pro své členství v žalovaném společenstvu, .resIJ. Jeho pred~tavenstvu.
Usnesení o koupi pozemku není tedy neplatne am z tohoto duvodu.
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Vyplněna-Ii směnka dnem vystaveni, jehož se přijatelův rukojmi nedožil, nemohl pro něho vzniknouti smě n e č n Ý závazek, ani s ohledem na budouci pohledávky.
(Rozh. ze dne 4. května 1934, Rv [ 596/34.)
Směnky, o něž tu jde, podepsal jako přijatelův rukojmí František W.,
jenž zemřel dne 23. července 1931. Po jeho smrti byly směnky vyplněny
podstatnými náležitostmi a jako den vystavení byl uveden 300. červen
1932. Směneční platební příkazy proti pozůstalosti po Františku W-ovi
ponechal p r'0 ce sní s o udp r v é s tol i c e v platnosti, o d v '0 _
1a ci s o u d je zrušiL
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Podle rozsudkových zjištění podepsal Frautišek W. jako ručitel za
akceptanty in bianco sporné směnky, jež pak vyplnila a opatřila datem
vystavenI' 300. června 1932 Ústřední záložna a takto doplněné směnky
esko mp to vala u žalobkyně. Podle § 63 srn. zák. je zavázán směnečný rukojmí stejně jako ten, za koho se zaručiL V souzeném případě běží
o vlastní směnečný rukojemský závazek Františka W -a za akceptanty,
a je tedy rukojmí přímým dlužníkem. Po~h~m podpise~ .s,!,~n~čné~o
blanketu, v podstatné čásl! dosud nevyplneneho, nevzchazl ]este smenečný závazek, nýbrž jeho vznik je závislý na potestativní výmince dodatečného vyplnění směnky. Nejvyšší soud vyložil v rozhodnutí čís. 5863
sb. n. s., že, vyplnil-li věřitel směnečný blanket, podepsaný přijatelem,
co do doby vydání směnky dnem, jehož přijatel nedožil, je pokládati
vyplnění směnky uvedeným dnem za nedoložené, a stejně tak rozhodl
pod čís. 5350 sb. n. s. ve příčině dne vydání směnky, jehož vydatel
směnku podepsavší se nedožil. Této zásady jest použíti též v souzeném
případě, poněvadž směnečný závazek Františka W-a byl tu přímý a samostatný. Vyplnila-li indosantka směnky datem vystavení, jehož W., se
nedožil - zemřel, jak nesporno 23. července 1931 - nemohl pro neho
vznikn~uti směnečný závazek, ani s ohledem na budoucí pohledávky,
jak mylně se domnívá dovolatelka. Údaj takové~o data vyst,:vení ?yl
v příčině jeho '0soby nemožný, odporoval právm povaze smenečneho
rukojemství a byl tedy nepřípustný. S hlediska tohoto samostatného. rukojemství zůstavitelova mohli dědicové uplatňoval! uv~denou n,ámltk~
nemožnosti zaručiti se směnečně bez ohledu na to, zda zavazek pnptelu
je platný, a zda žalobkyně jako indosatářka byla v době nabytí směnek
bezelstná. Nesejde na tom, že František W. podepsal prohlášení, zmocňující vydatelku vyplniti kdykoliv bianco směnky a je domicilovati, P?~
něvadž i tu při vyplnění směnek musila vystavltelka a mdosantka dbal!
toho, by údaje směnek byly možné, logické a neodporovaly povaze smě
nek s ohledem na podepsavšího je rukojmího. Těmto úvahám plynoucím ze zákona a z povahy směnečného rukojemství musí ustoupiti úvahy
pouhé účelnosti, jichž se žalobkyně dovolává pro svůj opačný názor.
Civilní rozhodnuti XVI.
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Rekursní soud musí přihlížeti z úřadu k tomu, že dražební vyhláška
nebyla doručena knihovnimu věřiteli, ač tento věřitel usnesení o udělení
příklepu nenapadl ve lhůtě čtrnáctidenní po rozumu poslední věty prvního odstavce § 187 ex. ř., nabyl-li rekursní soud o této vadě vědomosti
opravným prostředkem podle zákona přípustným.
(Rozh. ze dne 4. května 1934, R II 175/34.)
Rek u r sní s o u d vyhověl rekursu povinné proti usnesení exekučního soudu, jímž byl udělen příklep k vydražené nemovitosti, zrušil
napadené usnesení a uložil prvému soudu, by v exekučním řízení pokračoval. D ů vod y: Právem uplatňuj e rekurentka, že vyhláška nebyla
doručena knihovní věřitelce Selmě B-ové. Podle § 171 odstavec prvý
ex. ř. má vyhotovení dražební vyhlášky býti doručeno dlužníku, vymá-'
hajícímu věřiteli a všem osobám, pro které podle výkazů soudu po ruce
jsoucích zřízena jsou věcná práva a břemena na, nemovitosti nebo na
právech na této nemovitosti váznoucích nebo vložena jsou práva před
kupní. Jak z výpisu z pozemkové knihy vysvítá, bylo dne 30. června
1933 vloženo právo zástavní pro vykonatelnou pohledávku 12.400 Kč
s přís!. ve prospěch společenstva R. a dne 2'1. srpna 1933 právo zastavní pro pohledávku 17.000 Kč ve prospěch Selmy B-ové, aniž tito
knihovní věřitelé byli zpraveni o dražebním roku doručením dražební
vyhlášky. Podle § 184 třetí odstavec ex. ř. může odpor proti příklepu
býti opřen o to, že nebyly zpraveny všechny osoby, které o dražebním
stání zpraveny býti měly. Ježto k vadám, pro které je odepříti příklep
podle § 184 čís. 2, 3, 4, 6· a 7 ex. ř., má podle § 186. ex . .ř. z úřadu při
hlížeti i rekursní soud, bylo příklep odepříti, napadené usnesení zrušiti
a prvému soudu uložiti jak se stalo.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

--

věc jest jen rozhodná okolnost, zda rekurs ní soud směl přihlípři vyřizování rekursu povinné k tomu, že dražební vyhláška nebyla
doručena knihovním věřitelům: společenstvu K. a Selmě B-ové, pro něž
bylo právo zástavní vloženo před vydáním dražební vyhlášky a knihovní
poznámkou dražebního roku (§ 170 čís. 4, 173 ex. ř.), ač tito věřitelé
usnesení o udělení příklepu ze dne 1. prosince 1933 nenapadli ve lhůtě
čtrnáctidenní po rozumu poslední věty prvního odstavce § 187 ex.j. Rekursní soud právem přihlédl k této okolnosti, poněvadž jde o vadu, pro
kterou jest odepříti příklep (§ 184 čís. 3 ex. L) a jest k ní i z úřadu při
hlížeti (§ 186 ex. ř.), jestliže o ní nabyl rekurs ní soud vědomosti opravným prostředkem podle zákona přípustným (srv. rozhodnutí čís. 11.673
sb. n. s.). Rekurs byl tu přípustný, neboť z povšechného znční odporu
opatrovníka prOti příklepu, zejména ze slov, »zda při doručení dražební
vyhlášky nebylo nějaké nedopatření«, lze usuzovati, že odpor byl vznesen též z důvodu § 184 čís. 3 ex. 1'., že totiž nebyly o dražebním roku
zpraveny všechny osoby, které o něm měly býti zpraveny; odpor ten
pak byl vznesen bezvýsledně.
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Základní ustanovení soudního řízení nesporného (zákon ze dne 19.
1931, čís. 100 sb. z. a n.).
Výslechu účastníků podle § 18 zákona není třeba, jde-li jen o rozřešení ryze právních otázek.
(Rozh. ze dne 4. května 1934, RII 180/34.)
června

s o udp r v é s t o I i c e zamítl žádost pachtýře o úpravu pachtovného podle vl. nař. ze dne 29. července 1933, čís. 164 sb. z. a n. proto,
že se pachtýř vzdal ve smlouvě práva žádati o snížení pachtovného.
Rek u r s .n í . s o u d zrušil nap~dené usnesení a uložil soudu prvé stolice, by dale Jednal a znovu roznod!.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu a uvedl v otázce,
o niž tu jde, v
důvodech:

není zmatečné podle § 41 písm. g) zák. z 19.
z. a n. Nutnost, slyšeti účastníky před rozhodnutím je posuzovati podle § 18 odst. (2) zákona tak, že jest účastníkům
poskytnouti příležitost, by se vyjádřilí o věci, to jest, by byla jim dána
možnost, aby objasnili věc po skutkové stránce. Toho však v souzeném
případě až dosud nebylo třeba, neboť šlo v dosavadním řízení jen o rozřešeni ryze právních otázek, k čemuž nebylo třeba výslechu odpůrců.
K jejich slyšení dojde teprve nyní, až se bude věcně jednati o úpravě
pachtovného.
Řízení nižších SOUdCl
června 19'31 čís. 100 sb.

čis.

13509.

Jde o právo předkupni, nikoliv o právo zpětné koupě, vymínil-Ii si
prodatel, že, kdyby kupítel hodlal prodati koupenou věc třeti osobě, jest
poviuen oznámiti to prodateli a prodati mu věc za cenu, za niž ji od
něho koupil.
Právo zpětné koupě předpokládá, že si prodatel vyhradil smluvně
právo, že může kdykoliv jednostranným prohlášením buď do své smrti
nebo do smluvené dřívější doby kupiteH ohlásiti, že chce vyplatiti nemovitost za cenu smluvenou po případě za původní trhovou cenu.
Prodatel nemiiže se domáhati zrnšeni kupní smlouvy pro nevděk.
(Rozh. ze dne 4.

května

19'34, Rv II 455/32.)

Žalobce, člen Tělocvičné jednoty S. v K., prodal roku 1923 "Družstvu ke zřízení tělocvičny pro tělocvičnou jednotu S. v K.« pozemky, na
nichž byl pak zbudován St<tdion. žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na Družstvu zrušení smlouvy, ježto členové žalovaného družstva
hlasovali proti tomu, aby byl žalobce opět zvolen do výboru Občanské
záložny v K. Žalobce tvrdil, že odmítal sice prodej, ale po nesčetných
intervencích se konečně k němu dostavil celý výbor družstva a prohlá32'
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sil. že žádané. p.ozemky c?ce koupiti pro rozš~ření cvičiště své tělocvičn
ku. p~ovedem ukol~ druzstva: povzneseni telesné a mravní síly Tělo:
cVI~ne jed,noty a ze v tOl;1. případě, ~dyby žádané pozemky jednou
chtelo druzstvo pro~atl, prIJdou a nabldnou žalobci výkup za stejnou
ce~uc z~ ~terou od, zalobce pozemky koupí, že jen z důvodu a v pře
s~edcem, ze v dru:stvu JS~u. a zůstanou li~é čestní a z důvodu, aby,
sa~ jsa člen~m Tel,:cvlc~: jednoty, nemanl vzácný a vznešený úkol
d~uzstva a vykon Telocvlcne jednoty, podlehl konečně všestrannému
natlaku a podepsal dne 13. června 1923 kupní smlouvu, podle níž prodal P?zemky. za r;aprosto ní~kou ~enu 71.427 Kč. Pro c e sní s o u d
p r ~ e s t o II c e zalobu zamltl. D u vod y: Není sporu o tom, že žalovana pozemky od žalobce koupila a že tedy jde o smlouvu úplatnou.
~a ni poklád~ ji žalobce, třebas udává, že cena byla tehdy nízká. Kdyby
za~ob:e pok~~d~l smlouvu za sn;louvu jinou, musil by to aspo.ň. tvrditi,
coz vsak neClm a z jeho tvrzem to ani vyvozovati nelze. Žalobce však
ne~značuje. blíže ani dllvod, ze kterého se domáhá zrušení smlouvy po
s!rance, pravnl. ,Z jeho tvrzení vychází na jevo, že příčinou, pokud se
tyč: duv?de!'1 ,zaloby jes~ sku:ečn?st,. ž,e přes usnesení správní rady
Obcanske zalozny v K., ze ma byh I zalobce znovu kandidován clo
správní rady, k jeho zvolení na valné hromadě dne 11. dubna 1931 ne~ošlo následkem toho, že přičiněním členů záložny, kteří jsou zároveň
cleny strany žalované, po případě Tělocvičné jednoty S. v K. a v B.
byla postavena jiná kandidátní listina a že žalovaná strana přes to ž~
jí to bylo, známo, trpí, aby oni členové, kteří proti žalobci tak věrolo~ně
jednali,. zůstali n~dále členy S-a. Než, i kdyby to bylo správné, nelze
to pokladah za duvod ke zrušení kupní smlouvy, poněvadž nelze jednak
žalovanou stranu činiti zodpovědnou za jednání některých jejích čleml
v korpora~i jiné, a poněvadž okolnost tuto nelze podřaditi pod žádné
'
ustanovem zakona, podle kterého by bylo lze smlouvu prohlásiti za zru-' '
šenou, a to ani v tom případě, kdyby žalovaná strana podle tvrzení žalobcova uznala, že se členové Sokola K. a B. dopustili na žalobci
hr~?ého nevděk~, poněvadž se žalovaná strana s jednáním tím nestotO,znovala a zrUsem smlouvy kupní pro nevděk zákon nepřipouští.S
duvod žalobce vlastně ani neuvádí a pokud se zmiňuje o tom, že dne
13. května 1931 vydal prohlášení o zrušení kupní smlouvy pro omyl,
~eu.v~dí ani, v čem byl při uzavírání smlouvy na omylu. Omyl opravnUjlcl zrušení smlouvy nelze spatřovati v tom, že žalobce, jak udává, byl
přesvědčen, že v žalovaném družstvu jsou a zůstanou lidé čestní. Tvrdí-Ii
žal?bce dále, že pohnutkou k uzavření smlouvy bylo, by nebránil a nemanl vzácný a vznešený úkol družstva a výkon Tělocvičné jednoty a že
k uzavření smlouvy došlo s výslovnou výminkou, že vlastnictví těchto
pozemků bude sloužiti k provedení účelu spolku TěL jednoty S. v K.,
jest poukázati k tomu, že žalobce sám udává, že na pozemcích od něho
koupených byl zřízen nádherný stadion, a že ani netvrdí, že by pozemků
bylo užíváno k jiným účelům než tělocvičným anebo k účelům smlouvě
odporujícím. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Žalobce domáhá se zrušení kupní smlouvy, že prý členové Tě
lOCVičné jednoty S. v K. po případě B. při volbách do správní rady
Občanské záložny v K. na valné hromadě dne 11. dubna 1931 nevoliíi
žalobce proti původnímu usnesení. žalobce se domnívá, že se tím do-
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pustili věrolomnosti a, poněvadž prý Tělocvičná jednota S. v K. nic
proti němu nezařídila, má prý právo kupní smlouvu se žalovanou stranou
odvolati, neboť prý před prodejem dal celý výbor žalované strany žalobci závazné ujištění před kupního práva pro případ prodeje pozemků
ke koupi žádaných, neboť prý ho ujistili, že, kdyby chtěli nemovitosti
prodati, přijdou a nabídnou žalobci výkup a tedy zpětnou koupi za
stejnou cenu, za kterou žalobce je žalované straně prodal. žalobce se
tedy domáhá vlastně zrušení smlouvy pro nevděk. Avšak jde o kupní
smlouvu, o smlouvu úplatnou, nikoliv darovací a proto smlouva nemůže
býti pro nevděk zrušena, neboť toto právo je vyhrazeno jen dárci (§ 948
obč. zák.). Pokud žalobce uvádí, že si vymínil právo zpětné koupě, jde
vlastně podle údajů žalobce jen o právo předkupní ve smyslu § 1072
obč. zák., ovšem jen s tím účinkem, že žalovaná strana by mohla požadovati jen onu kupní cenu, kterou sama zaplatila. V tomto případě však
netvrdí ani žalobce, že podmínky předkupního práva, totiž že by žalovaná strana zamýšlela uvedené pozemky prodati, se splnily a mimo to
žalobní prosba nijak neodpovídá uvedené výhradě předkupního práva,
na základě kterého snad žalobce žaluje. Ostatně žaloba je tak neurčitá
a žalobce zaměňuje právní pojem a také i osoby oprávněné. Tvrdí, že
členové Tělocvičné jednoty S. v K. a B. dopustili se na něm nevděku
a žaluje Družstvo pro postavení tělocvičny, které je přece od uvedených
právnických osob úplně odlišné. Mimo to ani netvrdí, že při volbě
správní rady Občanské záložny v K. členové, kteří ho nevolili, vystupovali tehdy jako členové Tělocvičné jednoty S. v K. neb B. aneb jako
členové žalovaného družstva, či jako členové jmenované záložny a že by
žalované družstvo na jejich volbu bylo mělo vliv nebo se s ní sto tožňovalo.

Ne j vy

Š

ší soud

nevyhověl

dovolání.

Důvody:

Žalobce směsuje pojem »práva koupě zpětné« (§ 1068 obč. zák.)
s pojmem »práva předkupního« (§ 1072 obč. zák.). Správně shledal odvolací soud na základě skutečností, jež žalobce k odůvodnění žalobního
návrhu uvedl, že by mohlo jíti jen o p r á v o pře d k u p n í ve prospěch
žalobce, jež by se od pravidla § 1072 a násl. obč. zák. různilo jen potud,
že předkupní cenou by neměla byti ona, kterou by za dotčené pozemky
nabízela žalovanému družstvu osoba třetí, nýbrž podle zvláštní úmluvy
(§ 1077 obč. zák.) cena, za kterou v r. 1923 družstvo samo pozemky od
žalobce koupilo (srov. 'čís. 5872 sb. n. s.). Mylně dovozuje žalobce
z tvrzeného ujednání právo k o u P ě z pět n é ~§§ 1068 až 1070 obč,
zák.), neboť toto právo předpokládá, že prodatel vyhradil si smluvně
právo, že může kdykoliv jednostranným prohlášením buď do své smrti
nebo do smluvené dřívější doby kupiteli ohlásiti, že chce vyplatiti nemovitost za cenu smluvenou, případně za původní cenu trhovou. Jen
v takovém případě jest kupitel dočasným vlastníkem nemovitosti, neboť
jeho vlastnictví je omezeno resolutivní potestativní výminkou prodatelovou, a jest kupitel pak povinen výzvě prodatele vyhověti, jinak může
tento žalovati o splnění povinnosti. Nic takového v souzeném případě
žalobce netvrdil, nýbrž tvrdil jen ujednání opodstatňující právo před-
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kupní k prodaným pozemkům. Tu pak žalobce vůbec netvrdil, že Se
splml předpoklad k výkonu práva předkupního, t. j. že žalované druž_
stvo chce pozemky od něho koupené zciziti - a již z toho důvodu nemůž~ se žalobce domáhati odevzdání pozemků do svého vlastnictví.
Ze žalobce nemůže se domáhati zrušení kupní smlouvy z důvodu
nevděku jednotlivých členů žalovaného družstva, po případě členů tě
locvičných jednot S. v K. a v B., dovodily správně nižší soudy a dovo_
latel se odkazuje v příčině té k příslušným důvodům obou rozsudků.
čís.

13510.

Zavázal-li se manžel soudním smírem, že bude platiti výživné pro
manželce, nesprosti1 se závazku ze smíru tím, že složil výživné pro
do sirotči poklady. Lhostejno, že se toto složeni stalo za exekuce
k vydobyti výživného, v níž bylo vymáhajíclm věřitelem dítě zastoupené
manželkou jako opatrovnici k činu.
(Rozh. ze dne 4. května 1934, Rv II 708/32.)
dítě
dítě

žalov,a,ný ~ezleti!ec vedl proti,;vému manželskému otci exekuci k vydobylt vyzlvneho. Zalobu o nepnpustnost exekuce pro ce sní s o u d
p r v é s t o I i c e zamítl, o d vol a c í s u d uznal podle žaloby.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.

°

Důvody:

i'

Nelze souhlasiti s právním názorem odvolacího soudu, že vymáhaný
nárok zanikl zaplacením. Podle soudního smíru ze dne 8. května 1928
mezi manžely Ríchardem K-em a Hermínou K-ovou pří rozvodu man~'"
želství zavázal se Richard K. platítí tehdejší ž a lov a n é Her m í n ě
K -o v é výživné pro vlastní osobu 250 Kč a pro nezl. Leopolda K-a též
250 Kč měsíčně, pokud nezletilý Leopold K. bude ve výživě žalované,
vždy 18. každého měsíce předem pod důhonem práva. Nesporn~t
dále, že nezletilý byl ve výžívě své matky Hermíny K-ové od 18. ríjna
1928 do 17. července 1929, a že pro jeho výživné za tuto dobu byla
povolena exekuce vnucenou dražbou polovice nemovitostí žalobcových,
a že žalobce složil částku exekučně vymáhanou 2.250 Kč pro nezletilého
Leopolda K-a dne 14. listopadu 1930 do sirotčí pokladny. Nezanikl prota
nárok exekučně vymáhaný zaplacením, když podle smí.ru exekuční titul
tvořícího mělo býti placeno Hermíně K-ové pro nezletilého Leopolda
K-a, kterého měla ve své výŽívě. Nemění na tom níc, že exekuce byla
vedena nezletilým Leopoldem K-em zastoupeným Hermínou K-ovou jako
opatrovnicí, když výživné mělo býti placeno podle smíru Hermíně K-ové
a jí placeno nebylo. Pokud výživné nebylo zaplaceno k rukám Hermíny
K-ové, nezanikl nárok vymáhaný zaplacením. Posoudil tedy p r v Ý soud
v tomto směru věc správně. Jde o výživné měsíčně předem splatné
k rukám osoby, jež má nezletilého ve své výživě a ž a lob c e s o u dním smí r e m s e z a v á z a I t o t o v Ý ž i v n é m ě s í č n ě pře -d e m
p I a t i t i Her m í n ě K - o v é n a v Ý ž i v u n e z 1. Leo p o I d a K-a,
Vymáhajícím věřitelem jest ovšem nezletilý Leopold K. zastoupený Her-
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K-ovou J'ako opatrovnicí k činu, avšak výživné pro tohoto nezlemlUou
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osvědčovati u opatrovnického soudu, kohk na nez etl e o vyna OZl a.
čís.
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Společnosti s r. o. (zákon ze dne 6. března 191!.6, či~. 58 ř. zák;).
Zápisem odštěpného závodu cizozemské spol~cnosŤl s .~. ? do ~
zemského rejstříku nevzniká nový, od hlavního zavodu odhsny podmet;
Předpisu § 2 (2) zákona nelze použiti, by'?-Ii jednán? ~,zastoupen~
tuzemské representace cizozemské společnosh s r. o., JeJ1z tuzemska
representace nebyla dosud zapsána do re jstřlku.
(Rozh. ze dne 5. května 1934, Rv I 1605/32.)
žalovaný objednal u žalující firmy zboží ja,ko Jed}tel a v, zastoupení
chystané tuzemské representace Clzozemske (vldenske) spol~cnoslI s r. o.
Žalobě o zaPlacení kupní ceny pro ce s n I s o udp rve s t o II ce
vyhověl, o d 'vol a c í s o u d žalo?u zamí!I.,
N e j v y Š š í s o u d nevyhovel dovolam.
Důvody:

Podle § 2 odst. (1) zákona o společnostech s r. o. vzniká tuzemská
společnost- s ručením obmezeným teprve zápisem do obchodní,ho re1stříku, jenž má tu účinek konstitutivnÍ. Spol~čnost, do, obchodmho, reJstříku nezapsaná, právně neexistuje, nemaEc am ~rav11l s~bJeklIvI~Y:
Aby předešel újmě, jež by z .toho mohla vzeJ1!1 ~so?a~, pra,:y stav vecI
neznajícím, stanovil zákon v d!u~ém odstaVCI ,teh.oz za~o~ne~o ustano-

vení osobní závazek těch, kdoz predsevzah pravm Jednam ]menem společnosti, dosud v obchodním rejstříku nezapsané. Př:,dpokladem ,~o~ot~
osobního ručení je, by bylo jednáno jménem sp?lecrros!t eXlstuJlcl )lz
f a k t i c k y, nikoliv však dosud právně. Naprotr tomu dosa~ .pr;Tlllho
odstavce § 107 zákona o společnostech s r. o. Jest podstatne JInf- .~u
zápis odštěpnéhCl závodu cizozemské společnostr v tuzemsku ne~a UCInek konstitutivní a nemůže tu proto dopadati ani účel, ustanovemm § 2
odst. (2) cit. zák. sledovaný. Že tomu tak, vyplývá již z ustanovení § 108
čís. 1 zák. o společnostech s r. o., podle něhož předpokladem pro zápIS
odštěpného závodu v tuzeI?sku je sa~a práv?í jsoucno~t eizozem,ské
společnosti. Mohou proto I clzozemske spolecn,o~tr" nem-Ir to o,:sem
mezinárodní dohodou zakázáno - čemuž v pomeru ceskoslovenske republiky s republikou Rakouskou není.- v,t~zemsku pr~vo;ovati ,~b~
chody, nabývati práva se zavazovaÍ1 Jako Jl~e o~ob~ fysl,:k~. ~hteJ1-,h
ovšem provozovati obchody v tuzemsku prostrednlclvlm odstep~eho ,z~
vodu, 'je podle § 107 (1) zákona o společno,stech ,s :: o. n,;,tnym ~apls
odštěpného závodu clo tuzemského obchodlllho reJstnku. Tlmto zakon-
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ným us!anovení.~l, sledujíc!n: účele procesuální a účele živnostensko_
pohceJlll, by t~Ť1z ~~st~povam .a ve?ení odštěpného závodu bylo učiněno
proŤ1 tu~:mskym uradum nezavlslym na cizozemském hlavním závodu
a, aby t~z tuzemské úřady nebyly závislé, pokud jde o poměry odštěp_
neho ;avodu" na !ozhodování. ú~adú cizích, nebylo nic změněno na
hmo.tpe-pravmch predplsech, zejmena co do vzniku obligačních závazků
a Jejich podmětů. Nevzniká tudíž zápisem odštěpného závodu n o v Ý
od ~lav,:,ího. zá."o,du o?lišný právní, podmět, nýbrž právní podmět je t~
na?a!e j,en je9my, I. j. ~~zo,z.emska společnost sama; ta je majítelkou
09 ste pneho zavodu a ruCI tez sama za veškeré tuzemské i cizozemské
zavazk~., Důsle,dkem toho je i representace (zastupitelství) ve smyslu
§ 108, CIS. 2 .zakona o společnos.t;ch.s r. o, jen z á s tup ce m cizozemske spolecnostr v tuzemsku, znzenym ku provozování obchodů v tuzem,:;~~. B~lo-lí tudíž zjištěno, ,že žalov~ný obje~nal od dovolatelky
zbozl jako redltel a v zastoupem chystane tuzemske representace firmy
Z" společno~! s r. o, ve Vídni, jež podle vládní vyhlášky ze dne 25:
unora 1921 CIS, 83 sb. z. a n. má týž právní charakter jako tuzemské
společnosti s ručením obmezeným, byla podle toho, co řečeno z těchto
obcho,dů zavázána podle všeobecných předpisů o zastupování fen u v ede. na s p o leč n o s t s a m a, nikoliv žalovaný osobně. Na tom že
o?jednávky. s: st,aly si,ce v době zřizení representace, avšak ještě před
zaplse,m ?dstepn~ho zav?du do obchodního rejstříku, nesejde, když pro
osobm zavazek zal~)Va~eho ~stanovení ~ 2, odsL (2) zákona o společ
n?s!ech s r. o. nepnchazl v uvahu a jmy duvod jeho ručení nebyl prokazan.
čis.
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.ž:

_, Výro~em po:ůstalostniho,soud~,
s jeho hlediska neni závady, by
cast pozustalosti nebyla vydana dedtcum jest odstraněna závada s hlediska § 28 nařizeni ze dne 15. záři 1915 čis. 278 ř. zák.
!<aždý z několika dědiců, jimi byI~ pozůstalost odevzdána jest
opravně? domáhati se vydáni části cenných papirů na tom, u něhOŽ_
pro pozustalost složeny.
•
Pokud jest cellné papiry pokládati za věci dělitelné.
(Rozh. ze dne 5. května 1934, Rv I 1644}32.)
. O?evzdaci ,listin?u .ze dne 7.. ř~jna 1921 byla pozůstalost po Jiřím
M-o.vl odev.~dana ~eŤ1 Jeho n;,zletrlym sourozencům, mezí nimi i žalobkY;lI Tere,Z11 F-ove. Do pozust;~Josti náležely i cenné papíry, složené
u zal ovane banky. žalobou, o mz tu Jde, domáhala se Terezie F-ová na
žalov~né bance v~dání někte;ých cenných papírů. Pro c e sní s o u d
p,:,ve s t o I I C e zal?b~, zamltl. ~ Ů v o ~ y: Je zjištěno, že pozůstalost
JI;lho M-a, pokud zale~1 v cennych paplrech u žalované banky uloženy~h, ?o~ud nebyla, mezI spolud,ědice rozdělena. Poněvadž jde jen o svépravne ,~e~lce, ne?1 nutno provestírozdělení podle § 166nesp. patentu,
jak. tvrdl zal?vana strana, a stačilo by podle § 170' patentu rozdělení
I ml,m?soudnr. Žalobou domáhá se Terezie F-ová jako spoludědička a
podllmce, byť ne úplného, toz alespoň částečného zrušení společenstvi
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rozdělení cenných papírů u žalované banky uložených. Toto rozdělení
může býti provedeno podle § 841 obč. zák. jen za jednomyslného souhlasu všech společníků. Žalující strana ani netvrdí, že se domáhá vydání
části společného majetku po předchozím souhlasu a svolení ostatních
účastníků, a proto právem odmítá žalovaná strana jako schovatelka vydání zažalovaných cenných papírů (§ 961 a násl. obč. zák.). Vydání cenných papírů podle žalobní prosby znamenalo by ve skutečnosti začátek
dělení podle volby a vůle jediného účastníka bez ohledu na vůli a volbu
ostatni<;h účastníků. Tvrzená skutečnost, že jde o věci zastupitelné a

a

dělitelnou pohledávku, nemění nic na stanovisku soudu, že se rozdělení musí státi podle zákonných ustanovení o rozdělení společné věci,
neboť, kdyby se při svědčilo názoru žalující strany, bylo by přípustno,
by i ostatní účastníci žádali vydání uložených cenných papírů bez
ohledu na své společníky a tento postup byl by v rozporu se zákonem.
Uložené papíry podle názoru soudu jsou společným celkem, a rozd~lení
všech cenností musí se státi podle § 841 a násl. obč. zák. ke spokojenosti a za souhlasu každého společnika. Na věci nic nemění, že se žalující strana domáhá vydání poměrně jen malé části papírů, neboť soud
vydání i nejmenší části uložených cenností považuje za začátek dělení.
Odvolání se žalujíCí strany na svolení pozůstalostního soudu k vydánl
podílů není pro posouzení tohoto sporu směrodatné, neboť toto prohlášení má jen ten význam, že pozůstalostní soud nečiní proti vydání uložených papírů námitek z důvodu projednání pozůstalosti pokud se týče
z důvodů poplatkových podle nař. z 15. září 1915 čís. 278 ř. zák. Žalo-

o

vaná banka jako schovatelka byla by povinna vydati uložené u ní cenné
papíry pro pozllstalost Jiřího M-a jen ke společné a souhlasné žádosti
všech dědiců a není-li tu dohody všech účastníků, jest vymoci předem
zrušení společenství podle § 830' obč. zák. Jediný účastník bez prokázaného souhlasu ostatních účastníků po případě bez předchozího zrušení
společenství není oprávněn domáhati se na schovatelce vydání části
depotu. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y:
Odevzdáním pozůstalosti, do níž patří cenné papíry v žalobě uvedené,
vzniklo pro dědice společenství podle § 825 obč. zák. s ideálním podílem
po jedné pětině. Rozdělení cenných papírů, jehož se vlastně žalobkyně
žalobou domáhá, může se státi jen podle § 841 obč. zák., při čemž
k vydání cenných papírů jest zapotřebí výslovného. svolení pozůstalost
ního soudu ve smyslu § 28 odsl. (1) nař. ze dne 15. září 1915 čís. 278
ř. zák. Teprve po' udělení tohoto soudního svolení byla by banka oprávněna a povinna cenné papíry vydati ve shodě se soudním usnesením.
Žalující neprokázala, že rozdělení pozůstalosti podle § 80'1 obč. zák.
bylo provedeno a že bylo uděleno výslovné svolení pozůstalostního
soudu podle § 28 nař. z 15 .. září 1915 čís. 278 ř. zák. a nemůže se proto
domáhatí vydání jedné pětiny cenných papírů v žalobě uvedených.
Ne j v y Š š í s o u d uznal podle žaloby.
Důvody:

Že tu nebylo závady s hlediska § 166 nesp. patentu, vyložil správně
již procesní soud. Není však ani závady s hlediska předpisu § 28 naří
zení ze dne 15. září 1915 čís. 2'78 ř. zák.; bylo-li, jak sama žalovaná v do-
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~olaciodpověd.i připouští, pří~lušn~mi pozůstalostními soudy vysloveno,
ze s jejich hlediska jako soudu pozustalostních není 'závady, by části pozůstal oslI nebyly vydány dědicům. Tu šlo, jak správně uvádí žalovaná
jen o zájmy lisku, které má v pozůstalostním řízení hájiti soud pozůsta~
lostní, takže prohlášením soudu i tato závada, pokud by šlo o zájmy
hsku, byla odstraněna. Ono usnesení a prohlášení v něm učiněné nemá
jiného významu a účelu, jmenovitě netýká se ani poměru mezi dědici
samými, ani poměru mezi jednotlivými dědici a osobami třetími. Proto
nesejd;. n~ tom,o že nebylo v něm uvedeno, kterým dědicům se mohou ty
ktere caslI pozustalostr vydatI. Pro poměr mezi žalobkyní jako jednou
z dědiců a žalovanou jako dlužnicí zůstavitele, tedy i pozůstalosti a po
odevzdání této dlužnicí jednotlivých dědiců, platí jedině předpis § 890
obč. zak. Protože je tu nesporně více věřitelů, směla by žalovaná podle
tohoto místa zákona požadovati od žalobkyně jistotu anebo mohla by
se domáhati, hy se všichni věřitelé dohodli, anebo by mohla uložiti věc
u soudu jen tenkráte, kdyby šlo o věci nedílné. V souzeném případě
však o takové věci nedílné nebo nezastupitelné ve smyslu § 301 obč.
zák. nejde, neboť cenné papíry jsou věcmi zastupitelnými, tedy, jde-Ii
o více kuslr, také dělitelnými, třeba by šlo o papíry umořitelné nebo slos?vatelné, zvláště když žalovaná ani netvrdila, že by u některých paPlfŮ bylo došlo k slosování anebo umoření a že již nastaly takové okolnosti, k nimž poukazovala ve svém přednesu. Protože není sporu o tom
že žalobkyně jako dědička je oprávněna odevzdaci listinou k požado~
vání jedné pětiny pozůstalosti a podle stavu spisů požadovaná část náhradní renty nepřesahuje tuto poměrnou částku na zmíněné rentě, nemůže jí žalovaná právem odpírati vydání a poukazovati k zájmům ostatních dědiců. Protože nemůže býti ani podle vlastního přednesu žalované
strany sporu o tom, o které papíry zde běží, a žalobkyně ponechala na
vůli žalované, které kusy jí z důvodu rozsudkového výroku budou vydány, - ovšem s příslušenstvím, záležejícím v kuponech a talonu nelze uznati žalobní prosbu za neurčitou. Nebylo zde konečně závady
ani s hlediska zákona ze dne 10. října 1924 čis. 241 sb. z. a n., k němuž
žalovaná v celku poukazovala.
čis.
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Obec ručí za škodu, byl-li zaplaven cizi pozemek, ježto prasklo potrub! obecního vodovodu.
(Rozh. ze dne 5. května 1934, Rv I 839/34.)
. ,československý stát domáhal se na Pražské obci náhrady škody,
jezto voda z prasklého potrubí obecního vodovodu zaplavila trať státní
dráhy. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e neuznal žalobní nárok
důvodem po právu. D Ů vod y: žalobce k odůvodnění nároku na náhradu škody dovolává se zákonných ustanovení §§ 1295 a 364, druhý
odstavec, obč. zák., tvrdě, že mu žalovaná obec ručí za škodu i v pří
padě, že by šlo o škodu náhodnou. žalovaná obec, odvolávajíc se na
ustanovení §§ 1296 a 1311 obč. zák. prohlašuje, že na ni nemůže býti
náhrada škody požadována, když ani přímo ani nepřímo škodnou udá-
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10st nezavinila, nýbrž při prasknutí potrubí dne ,26 .. bře~.na 1930 p!ivOděna byla vyšší mocí a dne 20. června 1930 roztrzenrm pnruby, kter~, p~
dodatečně teprve bylo zjištěno, přivoděno bylo s,k:ytou bubl'.."o~ v lIÍl!"c,
tudíž kazem v materiálu, jenž vzdor neJbedhvejSlmu zkousem nemuze
býti odkryt, !akže ani v t~mt? ptípadě jí za tuto příhodu nehe čmllI zodpovědnou. Zalobce tvrdl, ze zal ovana strana, jako vla~tnrk vod~vodu
ručí podle §§ 364 druhý odstavec a 364 a) obc. zak. za skodu I nahod~
nou. Toto tvrzení postrádá však zákonného podkladu, neboť us~anovem
§ 364 druhý odstavec obč. zák. týká se jen oprávnění vlastlllka p~
zemku že tótiž může sousedu zakázati, by bo z jeho pozemku neobtežoval ~dpadkovými vodami a § ~64 aL obč; zák. týk~, se ten nár?ku ,na
náhradu způsobené škody hormm zanzelllm nebo uredne schvalenym
zařízením na sousedově pozemku, i když ško~a byla vyvolána,okolnost:
mi, ke kterým při úředním jednání nebylo pnhlíženo. Netykap s,e tudlz
tato zákonná ustanovení sporného případu, ~de jde o p:asknuh vodovodního potrubí a o utržení oříruby na odbocce potrubl zalovane obce.
žalobce svůj nárok na náhradu škody odůvodňuje dále ustanovením
§ 1295 obč. zák., který opravňuje každého, bY"žádal r;áhrad;r šk~dy na
škůdci kterou mu zaviněním způsobil. Jest tudlz podmmka teto nahrady
škody' zavinění na straně škůdcově. Toto zavi~ění žalobce. vŠ,ak .žalované neprokázal, neboť jeho tvrzení, že potrubl nebylo sprayne d!men. sováno 'a že použito bylo při kladení téhož. vadného matenalu, zust~lo
neprokázaným, neboť nebylo ani svědky am zn~lc~m, na ktereho se za~
lobce zejména odvolal, nijak potvrzeno a prokazan?, ,naopa~, odborny
znalec výslovně prohlásil, že příčma poruchy ,bezpecne s~ vuoec ZJiStItI
nedá hledíc k tomu, že prasklá. trouba vydrzela po plny-ch ~9 let b,e,~
porušení a projevil názor, že pr~sknutí yO,uby bylo pnvodeno vyssl
mocí, za niž nemůže býti žalo vana obec cmena zO,dpoved~ou. O d v o I a c í s o u d uznal žalobní nárok důvodem po pravu. D u vod y: Jest
při svědčiti výtce odvolatelově, že prvý soud neposoudil v~c ~právně 1:'.0
stránce právní, ~dyž přes ust~nov~ní
,364 a 354 a). obc. z:,k., za Zj!štěného stavu ve CI neuznal narok zalupcl stranyna nal;radu skody,zpuezna
sobené jí záplavou z praskléhoo vodo,vodního Eotrub~ dne 26.
1930 důvodem po právu. K vulI strucnoslI stacI odkazalI na oduvod:
nění rozhodnutí nejvyššího soudu uveřejněnéhO' pod čís. 1301 ~b. n.,~" je:
řešilo případ zcela obdobný souzenému sporu. Též, v souze~el11, ~r~pa~e
je prokázáno znaleckým dobrozdáním, jak odvolacl. soud ,I?rIZpstUje'. .ze
podobné poruchy, prasknutí potr~bí ,vo?ovodu,. nejsou zadnou zv!~st~
nostl z čehož odvolací soud usuzuJe, ze zalovana strana musela pocltalI
s tím' že roura vodovodu může prasknouti. Že by pak žalovaná ,strana
učinila nějaké zvláštní opatření, by p~i prasknutí roury nebyl poskoz,en
proudící vodou cizí majetek, sama al1l.netvrdrla. Jdou t;dy v s?uzenem
případě následky prasknutí vodovodl1l roury. na vrub, zalo,:a?e strany,
a nelze je přičítati ne odvratné náhodě, neboť !de o ,udalost, je~ 'povstal:;
při provozování podniku žalované strany, tez tkVI ve vlas~lll podstate
podniku. Názoft\ odpůrkyně o?volatelovy, ze, vo~ovod nem I:0d':,lk;,:",
jaký má na mysli ustanovem § 36,~ a! .obc; zak.,. nelz: pnsvedcIÍl.
Ostatně nárok na náhradu škody z pnme lm mlse, o jakouz se v sou~e
něm případě jedná, jestodůvodn,ěn již usta~ovením § 364 .obč. zak.,
neboť z té okolnosti, že § 364 obc. zak. mluve o zakazu ImmlSI, neZlTII-
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ňuje se též o náhradě škod
...
ob'
rok na náhradu škody na:afdml'll OZdPuuSOt ene, n~lze3učiniti závěr, že nás anovem § 64 a) obě 'k
" ..
pnznava. Naopak z toho že § 364 a) b' 'k'
.
. . za . nesady vyslovené v § 364 obč zák I
o, c. ~~ . )e~t .Jen obmezením zá~
sousedovi nárok na náhrad~ šk~[i!nt~' ze ~:Iznavahh § ~64, a). ob.Š· zák.
ustanovení § 3,64 obč zák Tomu na' sve~dl c,s~lSe dmu I o §pnznava Jlz širší
r'
" ,
. .'
uJe I os ov '364 a) b' '
lm, ze pouzlva slova »pouze« čímž obmez" e
o c. zak.
naroky s?usedovy, jež
by mu jinak příslušely podle § 364 obč
'k .!a .. Jen na nahradu skody.
Ustanovení §§ 364 a 364 a) obč

i
~:~td~e~;~~~~~o nažr:ka;u, zavi::ěn~a~~ s~~~~n~ ~:j~ter;r~~říz~~í~~~~~~~

pr~k~áno nebylo (Sro~. ~~~P~'8:t~~r~~;éčfsav~n~ní§ ž~~0;5anéb yra,ně
vy. anzov,a,~ Randovo Právo vlastnické vyd. 'z r. 1922 str. gO)~' zak.
N e J v y s S I S o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Neprávem vytýká dovolatelka od I '
,
ního posouzení, o kterou v dovolán' vo aCl~~ soudu, ~e v otázce právk rozhodnutí čís. 1301 sb
~ Je?me slo, poukazal pro stručnost
st;jn0!l právní otázkou. An7'ds~~~I~C/~~~~ byl r,ese,~lOdobný případ se
ne;na pn my odchyhh se od
nazoru a úvah v tomto rozh d . "
dovolatelčinými nijak vyvrác~n nuh bbli'e ~ohČe?y,ch: které ani vývody
za obdobných poměru rovněž
l!e y Y·. e zmmenem rozhodnutí byla
slovena v zásadě povinnost k p .~h o~c: Jako podmkatelce vodovodu vytrubí a to na základě nLIvodní~~ rage, ~~d~ jež vzešl~ prasknutím podílčí novelv a bylo tam naznačen~ne;ll .. , '~' h~bČ. z. pred vydáním třetí
jež pak byly novelou recípován ' ze Jlz e y uz~avány ,by~y, zásady,
v souzeném případě tím s· íše {ci .lest te~y uznah na rucem zalované
Je.st pnpad I'0sou,~iti podle nového
doslovu § 364 a 364 a)
§ 364 a) obč z a
'. c. z.
e~nl . vodovod Je zanzením ve smyslu
nehledíc k to~~, ž:~~~bdv~:t ;Ot'?; Je-!~}a!íz~ní toto výd~lečné čili nic,
n,euvedla. Není také potřeba jak ~?nP~c.ln~ lr&d proce~nIm S~Ude)niC
leho rázu a to positivním .' d ' , I ovo a e a, aby slo o zasah t vakona to nikterak neplyne, 11~ ~a;~~h~k:h, J~nom ,obom,enut!n;; ze zavahy věcí ide že zákon v § 364 ) b uce u 5'pec predplsu I z poochranu ohroŽeným soused um kt~' o č. Z. C?t~i poskytnouti účinnou
brániti zákazem, 'ak tomu 'e' en provozovallI pod,mku, nemohou zaoprávněných zájlJů a otř~buv o§ 364 odstavec dru~'y. ob~. z.; ochranu
ojedinělých, když tak/takové ~r~aJY nelze vyl?~cl~1 am v případech
Nejde o ručení' ex delicto prot~' p , )" mOh,ou mlÍl nasledky nedozírné.
vodovod zbudovala a pro~ozova~= ~á~v~n~ re6~dn~la bezprávně, když
právném činu. žalované ani v 'e'í~
? " ~a o, Y!1e nepram,ení v bezkonného ustanovení § 364 a} db~ ,taVm~DI, nybrz plyne p~I,mo ze zároku na náhr d "
, .' za. ;' a Je povahou svou pnbuzný náže potrubí pr~s~'ltr~evlo~~a~~~:~1. Jake byly. bezprostřední příčiny toho,
odvolací soud zjistil a jak je Jt~k,?Oh!?-h bJ:'ÍI so ~akovým případem, jak
e
neprávem mluví o vyšší moci kt ~nr?~ene, Vll ee po~í~áno; žalovaná

r

06' ' ol/

gi~;:~~~~~~;:t~nsée ~~~l~~~~ ~a~~~~o~~s~~~tl~g~~j~~ít'~~:~~~k;:~~~

přímý zásah do vlastnického práva žalobkynina, k němuž žalovaná žádného titulu neměla. Že železniční trať leží níže než potrubí, bylo ovšem

příčinou poškození, ale to nejde na vrub žalující strany, jak již bylO také
dovodě no v cít. rozhodnutí n. s.
čís.
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Novela O právu manželském (zákon ze dne 22. května 1919, čís. 320
sb. Manželská
z. a n.).
nevěra, pokud nevyvrcholila cizoložstvím, může spadati

pod pojem těžkého ubližování podle § 13 písm. e) zák.
V řizeni rozlukovém podle § 17 zák. lze přihlédnouti k doznání skutkových okolnosti ve sporu rozvodovém.
(Rozh. ze dne 9. května 1934, R I 386:134.)

Manželství stran bylo rozvedeno rozsudllem z viny obou manželů.
žádost manžela, by byla povolena rozluka manželství podle § 17 rozl.
zák., s o udp r v é s t o I i c e zamítl. Rek u r sní s o u d prohlásii
manželství za rozloučené z viny obou manželů. D ů vod y: Napadené
usnesení zamítlo návrh manžela proto, že manželská nevěra, pro kterou
. bylo manželství stran rozsudkem krajského soudu ze dne 25. ledna 1933
rozvedeno z viny obou manžellI, není dLIvodem pro vyslovení rozluky
podle § 13 rozl. zák. Tento názor jest mylný. Manželská nevěra sice
nemůže býti ztotožňována s rozlukovým důvodem cizoložství (§ 13
písm. a) rozlukového zákona), jest však, jak bylo nejvyšším soudem
uznáno (viz rozhodnutí čís. 7673 sb.) totožna s rozlukovým důvodem
těžkého ubližování § 13 písm. e) (»Krankung«), předpokládaje, že se nevěra ta projevila v opětovných případech neb trvala jistou dobu. Tento
předpoklad jest, jak ze spisů krajského soudu o rozvodu manželství jest
patrno, na obou stranách dán. Nemůže proto návrh na vysloveni rozluky
podle § 17 rozlukového zákona z toho důvodu býti zamítnut. Druhá
strana však namítá dále proti návrhu, že skutkové okolnosti, doznaně
stranami ve sporu o rozvod, nejsou a nebyly pravdivé a byly doznány
jen na základě dohody stran, zejména že se manželka nedopustila žádné
manželské nevěry, a že'se tedy jedná o rozsudek pro uznání, který nemůže tvořiti podklad pro povolení rozluky. Konečně namítá, že manželské soužití stran nebylo dosud vůbec přerušeno. Než žádná z těchto
námitek není oprávněna. Rozsudek ve sporu o rozvod není rozsudkem
na základě uznání podle § 395 c. ř. s., nýbrž obyčejným rozsudkem opírajícím se O skutkové okolnosti, jež z počátku byly žalovanou (odpůr
kyní toho návrhu) v žalobní odpovědi i při ústním jednání popírány, potom však doznány, čímž se staly nespornými ve smyslu § 266 c. ř. s.,
právě tak, jako okolnosti, žalobci (navrhovateli) za vinu kladené a jím
pak doznané. Ježto se rozsudek stal právoplatným, nemůže nyní býti
zbaven mocí práva tím, že se namítá nepravdivost tehdy dobrovolně doznaných skutkových okolností. Odpůrkyně návrhu nemůže ostatně vů
bec odvolati pravdivost okolností proti stranou tehdy doznaných. Pokud
se týče námitky, že manželské spolužití nebylo přerušeno, nebo bylo
zase obnoveno, bylO výslechem stran dosvědčeno, že strany dosud sice
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bY,dli ve spo,lečném bytě, že se však spolu nestýkají, zejména pohlavně,
a .ze se I."an~el~a navrhovatele se svým s'ynem .zvlášť stravuje. )sou tedy
da~y, veske:e predpoklady § 17 rozlukoveho zakona, a jest zejména dosvedceno, ze skutečnosÍl ve sporu o rozvod na jevo vyšlé byly by Už
tehdy oduvodnrly vyrok o rozluce, kdyby oň bylo bývalo žalováno
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
.
D ů vod y:
Rekursní soud vychází ze správného názoru že manželská nevěra
pokud nevyvrcholila cizoložstvím, spadá pod pojem těžkého ubližovánl
pOdle. § 13 písm. e) rozlukového zákona; rekurentka tento názor v dovo~aclm rekursu nenapadá, vytýkajíc jen, že ve sporu rozvodovém nevysly na jevo okolností její nevěru odůvodňující. To rekurentka dOvozuje
z toho, ze v onom sporu oba manželé doznali sice navzájem veškeré
skutkové okolnosti obsažené v žalobě i v žalobní odpovědi, že v žalobě
slceby:y t~rzeny skutkové okolnosti o stycích rekurentky s inženýrem
B-en;, ze vsa,k okolnO,S,Í1 ty byly. v'yvráceny okolnostmi uvedenými v žalobm odpovedl rovnez doznanyml. Tim rekurentka vskutku tvrdi že
o~olno,sti uvede?é v, žalobě o jejích stycích nelze míti za doznané. Vtom
vsak jl nelze pr.lsve~člh. Svrchu zmíněný zápis ve sporu rozvodovém
ne~ze vy:kladatl, Jak clnr reku;entka; i pro jeho výklad platí zásada, která
?osla vy!az,u v § 914 obč. zak. pro výklad smluv, že projevu vůle, tedy
I I:"?hlasenr stra,ny ve spo;u, jest ~ozumět! tak, jak to žádá obyčej pocÍlveho styku. Pn tomto vykladu vsak nem pochybnosti o tom, že rekurentka doznala v rozvodovém sporu bezvýhradně okolnosti, které o ni
~vrdIl J~jí man~el. v tehdejší ž,a]obě, a že žalobce navzájem doznal tvrzení
zalobm odpovedl dohčujlcl tez Jeho VIllU na rozvodu že však rekurentka
upu:,tiIa od svéh~ popírání a od svých tvrzení, jimiŽ v žalobní odpovědí
sna~Ila Se vyvr,~Í1~I. tvrzení, hlobní o své vině. Výklad, jaký rekurentka
ny'l1l se pokousl aalI dotycnemu protokolu, ocitá se v nerozřešitelném
ro,zporu s ~~slov!'l'm doznání~ všech t,:rzení žalobních jako neslornych, Nemuze bylI pochybnosh o tom, ze se okolnosti uváděné v žalobě, n':,srovnávají ~ povinnostmi manželskými a že jest je považ vatí
za ,manzelskou ,n,everu, a to opětovně delší dobu trvající. Okolnosti ty
vysly n~ Jevo JIZ ve sporu rozvodovém řečeným doznáním, jež soudu
procesmmu podle ustanovení § 266 c. ř. s. ke zjištění stačilo, takže nebylo potřebí prováděti O nich dúkazů. Doznání ve sporu rozvodovém
nelze dodatečně odčiniti v nynějším řízení popíráním jeho správnosti.
Ustanovení § 17 zákona rozlukového má právě za účel, by bylo zabráněno z~ovu "v řízení rozlukovém přetřásati a zjišťovati okolnosti, jež již
byly predmetem rozvodového SDorU a v něm zjištěny, a soudu v řízení
podle § 17 rozlukového zákona nepřísluší přezkoumávati, zdali byly
bezzávadny formy řízení v rozvodovém sporu, ani skutkové jeho zjištění,
nýbrž přezkoumati zjištění to jen na tolik, zdali by byly na jevo vyšlé
okolnosti již v době rozvodového rozsudku stačily k výroku O rozluce
(ČIS. 2275 a 5548 sb. n. s.). Nerozhodnou jest výtka rekurentky, že skutkové okolnosti uvedené jí v odpovědi na žalobu rozvodovou o stycích
jejího manžela s H-ovou nezakládají rozlukový důvod podle § 13
písm. e) rozlukového zákona, neboť k vyslovení rozluky na základě roz-

vodového rozsudku stačila by zjíštěná nevěra rekurentky, jež nemůže
vytýkati, že rozluka byla vyslovena t~ž z vinyjejíh,~. manžela, ježto )í
to není na újmu. Všeobecnou výtkou, ze se soudy mZ~lch stoh? ne:abyvaly ostatními j~j!mí t;án}itkan~J, rekurentb d?volacl rekurs radne neprovádí, neuvadej IC urcltym zpusobem, ktere nal11ltky to JSou. Mohlo by
jíti jen o námitku, že, rozs.udek !O;Vo~ov~ J.~st ve s~utečnoslI rozsudkem
pro uznání, ze manzelske souzllI le]! s, jeJlm mat;zelem l1E:b{'}~ am za
sporu o rozvod manže!ství přeruše~o a ze oba v nem ~okracuJI 1 po vysloveném rozvodu a ze rozvodovy spor byl pouhou fIkc!. Ze rozsudek
rozvodový neni rozsudkem pro uznání a že způsob, jak manž~lé po něm
žijí v jednom bytě, není manželským, sp~lečenstvl1n, k~ kt~r~I!1U se vy:
žaduje spolužití po rozumu § 44 obc. zak., uvedl sprav~e JIZ ,re,kursm
soud. Shora pak už bylo uvedeno, že nelze zkoumalI, zd ah doznam okOlností tvrzených ve sporu rozvodovém bylo správným čili nic.
čis.
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Jde o připad § 1409 obč. zák., bylo-Ii nedilu nabyto způsobem odvozeným.
(Rozh. ze dne 9. května 1934, Rl' I 6,57/32.)
žalobkyně domáhala se na žalované zaplacení za zařízeni vodovodu
dodané V..,ovi od něhož žalovaná převzala nedíl. Pro c e sní s o u d
p r v é s to I'i c e uznal podle žaloby, o d vol a c i s o u cl žalobu
zamítl.
N e j vy Š š i s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvolacímu soudu, by o ní dále jednal a znovu rozhodl.
Důvody:

Není správný názor odvolacího soudu, že ž~lob~yně nem~že, žalobní
nárok opíratí o převzetí dluhu p~dle :§ 1,409. obc; z~k., ,~r9toze z,~lovana
nenabyla rolnický nedí! odvozene, nybrz ongll1erne, pndelem pnmo od
Státního pozemkového úřadu. Tento, názor nesrovnáyá se s tím, c,?,' ,odvolací soud o nabytí přídělu žalovanou ve shodě .s lIm, C? byl~ zJ!st~no,
uvádí Praví totiž v napadeném rozsudku, že nedI! byl puvodne pndelen
tchán~ žalované Františku V-ovi, správně byl přidělen i tchýni Franti~ce
V-ové a že od nich nedí! se svolením Státního pozemkového úřadu prevzala žalovaná. Tomu-Ii tak, nejde u žalované o nabytí nedí!u zpúsobem originerním, nýbrž odvozeným, a to od man.želů V-ových (~ 37 zákona přídělového), při němž nevystupoval Státnl. ~oz~l11k~vy urad Jako
úřad přidělující, nýbrž jen jako úřad, sprostř~dkuJ;cl ~ Jednal11 mezI manželi V-ovýmia žalovanou schvalu]!cl. NabylI. nedllu za)ovanou. bylo soukrom oprávním jednáním (srovnej rozhodnutI konflIktl1l~o senatu ze dne
5. června 1931č. j. 714/31 a ze dne 7. prosmce 1931 c . .J' 7?8/31 u~e
řeiněné ve sb. n. s. z roku 1931 I a V dodatek, nalez neJVysslho spravního soudu ze dne 5. dubna 1930 .Čís. 3180/30, uveřejněný v »Pozemkové reformě« v roku 1931 str. 52) a žalovaná nabyla nedí!u soukromoprávně zcizeníl1l se strany manželú V-ových (§ 37 příd. zák., § 1409
obč. zák.). Důsledkem toho nelze ručení žalované podle § 1409 obč. zák.
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za závazky, ~ převzatéI;lU nedí/u patřící, ač-li jsou i ostatní předpoklady
tohoto rucem v uvedenem paragratu stanovené splněny odmítnouti Po
d~tk?ou!i j.es~,. že d~uhy postihujicí nabyvatele podle
1409 obč.· zák~
zust!vap tymlz, ]akymI byly za předchůdce, tedy v projednávaném při ..
pade zustal by zažalovaný dluh osobním dluhem žalované a dluhem
kterým n~.lze bez svolení Státního pozemkového úř~du převzatý rolnicki
nedli zatlzltr. Co se .tyče ?tazky, ~dah lSOU ony dalsí předpoklady ručeni
podle § ! 409 .?bč. zak. II zalovane splneny, ]e nepochybno a sporu o tom
nebylo, ze zazalovan.ý dluh ]e dlr:~em 'patřícím k převzatému nedí/u. Jde
tOtI~ o nedoplatek uplaty za >;anzem čerpadla vodovodu, jež bylo na
n~drlu I;rove?eno a dosud n~ nem je. Nedoplatek ten byl zde již v době
prevzetr nedllu, to lest 2'0. unora 1928 a nelze přisvědčiti žalované že
se stal existentním teprve smírem ze dne 11. dubna 1929' uzavře~ým
mezi Františkem V-em a žalobkyní.
'

hrada škody přípustná jen, když je možná, v souzeném případě avšak
této možnosti není, jelikož služební byt těsně a nerozlučněsouvisí s konáním zaměstnancovy služby, žalovaný však tuto službu nekoná. Z toho
vyplývá, že žalovaný nemá nárok na používání naturálního bytu, i kdyby
bylo správné jeho stanovisko, že se jeho okamžité propuštění z práce
bez řádné výpovědi stalo neprávem. Neni proto třeba obírati se otázkou,
zda měl žalobce důvody k okamžitému propuštění žalovaného, poněvadž
výsledek rozřešení této otázky nemuže míti vliv na rozhodnutí tohoto
sporu, v němž jde jen o vyklizení služebního bytu.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

fl

čís.

Důvody:

Odvolací soud správně dovodil na základě § 1162 bl obč. zák. (srov.
též §§ 21,22,30,32 zákona o statkových úřednících čís. 9/1914 a § 29
zákona o obch. pom. čís. 20/1910), že žalovaný, byv ze služeb žalob!
covýc~ pr?puštěn, j~ povi~en služ,e~)Oí byt vykliditi, i kdyby, jak tVI:~i, \I!
propustem nebylo duvodne. K vuh stručnosÍ1 odkazuJe se, co se tyce (
bližšího odúvodnění, na duvody napadeného rozsudku.

13516.

Kdo byl propuštěn ze služby, jest povinen vykliditi služební byt,
a to, i kdyby, jak má za to, propuštěni nebylo důvodné.
(Rozh. ze dne 9. května 1934, Rv I 191/34.)
ž,alobce domáhal se na žalované~, hajném, vyklizení hájovny, ježto
byl z,alovaný ze služby propuštěn. Zalovaný namítal, že byl propuštěn
bezduvo?ně. Pro ce sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl, o d _
vol a c I s o u d uznal podle žaloby. D ů vod y: Odvolatel se snaží dovoditi, že jest na tento' případ použíti ustanovení zákona ze dne 13.
ledna 1914 čís. 9 ř. zák. o služební smlouvě osob ustanovených v hos..
podářských a lesnických ,podnicích ve službách vyššího druhu, t. zv.
zákona o statkových úřednících. Než tento názor je nesprávný, poně
yadž úkony lesního hajného vubec a zejména i úkony žalovaného, jak
JSou zjevné z tohoto sporu, nelze pokládati za služby vyššího dr~hu a
nelze hajného považovati za úředníka. Nezbývá tedy, než použ' i na
souzený případ §§ 1162 a 1162 b}obč. zák., podle nichž služební oměr
muže býti rozvázán bez výpovědní Ihuty z dťíležitých duvodu každou
ze stran a podle nichž zaměstnanec, propuštěný zaměstnavatelem před
časně bez duležitého duvodu, má kromě nároku na náhradu jinaké škody
smluvní nárok na plat za dobu, která musila projíti až do ukončení služebního poměru řádnou výpovědí. Žalovaný vyvozuje svuj nárok na
další bydlení v hájovně z bezduvodného porušení služební smlouvy žalobcem. Než z uvedených právě zákonných ustanovení nelze tento jeho
nárok oduvodniti, zejména nelze z nich dovozovati, že zaměstnanec po
zrušení služebního poměru zaměstnavatelem ná nárok na další užíváni
služebního bytu, nýbrž sluší tomu rozuměti tak, že se zaměstnancovo
odškodnění vztahuje i na úbytek naturálních požitku, ale že je oprávněn požadovati náhradu a odškodnění jen v penězích. MUže-li zaměst
navatel zrušiti služební poměr zaměstnance jednostmnným projevem
fakticky a s právními účinky, je neudržitelný právní názor žalovaného,
že má přes to nárok na naturální poskytování bytu služebního, zejména,
hledí-li se i k ustanovení § 1323 obč. zák., podle něhož je naturální ná-

čis.

.

13517.

Hm, že kupitel domu, v němž byl předmět nájmu, pokračoval v nájemním poměru po dvě čtvrtletí, nepozbyl ještě práva k výpovědi podle
§ 1120 obč. zák.
Nový vlastník domu nemusi dáti nájemníku výpověď ihned.
(Rozh. ze dne 9.

května

1934, Rv I 866/34.)

V listopadu 1932 koupil žalobce dum, v němž žalovaní měli v nájmu
byt. V dubnu 1933 dal žalobce žalovaným soudní výpověď z nájmu.
Žalovaní namítli, že uzavřeli s předchúdcem žalobcovým smlouvu, že
jim nedá výpověď, pokud bude trvati ochrana nájemcu. P r oc e s nI
s o udp rv é s t o I i c e ponechal výpověď v platnosti. D u vod y: Jest
zjištěno, že žalobce nevstoupil do smlouvy se žalovanými. Záznam
o smlouvě postrádá určení najatého předmětu, jak to žádá§ 1094 obč.
zák., nemohlo tudíž ani dojíti k perfekci smlouvy. Ovšem i tato by před
pokládala výslovný souhlas žalobcuv. Z přiznání k činžovní dani za
rok 1932' je zřejmo, že nově najaté místnosti netvořily celek s místnostmi najatými v roce 192'0. Místnosti najaté v roce 1931 nepodléhají
tudíž ustanovením zákona o ochraně nájemníků a nový majitel domu byl
oprávněn k výpovědi podle § 1120 obč. zák., ježto smlouva, jíž ze žalovaný dovolává, nebyla zapsána ve veřejných knihách a nebyl jí tudíž
nový nabyvatel vázán (§ 1095 obč. zák. a contr.), aniž dal ke smlouvě
souhlas. b d vol a c í s ou d napadený rozsudek potvrdil. D ú vo:d y:
Prvý soud posoudil věc správně po stránce právní a zvláště vyloži~
správně § 1120 obč. zák. Není-li nájemní objekt pod ochranou a není-II
právo nájemníkovo zapsáno do veřených knih, nemusí, nový majitel
domu dáti nájemníkovi řádnou výpověď ihned, nýbrž smí mu ji dáti
i kdykoliv později, aniž tomu brání § 1120 obč.zák, Tím, že žalobce
Civilní rozhodnutí XVI.
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P?nechal žalov~n~. V pr;ním kvartále v užívání sporných místností a
pnpl od m~h cIn,Zl •. nepr;:yzal ost~tnízávazkyze smlouvy svého před_
chudce, takze smel Jmi datI vypoved' í teprve v kvartále následujícím
.
N e j vy Š š í so u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Oovolatelé napadají výklad § 1120 obč. zák. soudem odvolacím leč
nepravem. S,;,ysleIn tO,hoto, zákonného ~stanovení jest, že náj~mní
smlouva uzavrena na urClty cas ZClzemm najemního předmětu a pokračov~ní,:, v nájmu se pr?měúuje v nájemni poměr na neurčitý čas s výI??~edmn: jJravem o b e ',ll a smluvním stranám stejnoměrně přísluše_
Jl~"n, 3' ,ze ! ?ab>:v~tel o n3'jemního, předmětu i nájemník majl právo dáti
vYP,~ved ,v, za~omte.lhute, n:,hledlc k tornu, zda původně bylo smluveno
delsl trvamnaje.mn;ho P?meru (s~ov. rozh. čís. 5986 a 4825 sb.n. s.).
Je I:roto be~ pra~llJho .vy~n,ar;ru, ze ~ s?,uzeném případě přijal žalobce
od zalovanych najemne, Jez zalovam dnve platili bývalému vlastníku
neboť, tím, že ž.alobc~ nepo,:žil ihned práva nájem vypovědětí, nýbrŽ
pohaco~al v naJemmm pomeru po dvě čtvrtletí, nepozbyl ještě práva
k vypovedl podle § 1120 obč. zák.
čís.
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Dokud trvá prozatímní opatřeni příkazem vydati ohrožené straně
podt;'iku a příkazem zdržeti se jednání, které by ohrozovalo provoz Plldmku nebo kterým by se na zař/zení něco měnilo
nelze povoliti odpůrci prozatímní opatření úschovou součástí zařízení
onoho podniku.
.
~oučástí zařízení

(Rozh. ze dne 9.

K.

května,

1934, R II 122:(34.)

Navrhovatel Ludvik
domáhal se prozatímniho opatření J~hO
váním zal'ízení líhovaru, které jest jeho vlastníctvím a odůvo oval
návrh tím, že odpůrce používá tohoto zařízení bez tít~lu a úpln bezprávně, že dalším používáním tohoto, zařízení mu hrozí statísícová
škoda, neboť dalším používáním klesá jeho cena na nepatrný zbytek
a že odpůrce není s to mu škodu nahradí ti pro 'Úplnou nemajetnost.
S o udp r v é s t o I i ce návrh zamítl. Rek u r sní s o u d zrušil na- '
padené usnesení a vrátil věc prvému soudu, by vyčkaje pravomoci po
doplnění řízení znovu rozhodl. D ů vod y: Navrhovateli jde podle návrhu o zajištění jeho nároku na vydání zařízení v neporušeném a nepoškozeném st~v:u. První soudce uvádí v napadeném usnesení, že navrhovatel osvědčil předloženýmí účty vlastnictví k zařízení lihovaru a mu si
se tedy míti za to, že nárok na vydání zařízení pokládá za osvědčený.
Navrhovatel tvrdí, že neoprávněným používáním zařízení hrozí mu statísícová škoda, jelikož používáním zařízení klesá cena zařízení, jehož
nejcennější stroje nevydrží déle než deset let, čímž jest řečeno, že bez
povolení prozatímního opatření nebudou moci býti jednotlivé předměty
v nepoškozeném stavu vráceny, a dále, že škoda, kterou by utrpěl, je
nenahradítelná, ježto odpůrce je docela nemajetný. V obou směrech
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nabízí navrhovatel za účelem osvě~čeni důkazy. Bylo-li b~ p~ovedením
těchto dúkazů prokázáno, že tvrzem navrhovatelovo Je spravne, bylo by
také osvěd,čeno oIirožení tvrzeného nároku.
N e j v y Š š í s o u d zr.ušil napadené usnesení a vrátil věc soudu
druhé stolice, by ji znovu rozhodl.
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Důvody:

Podle spisu Nc II 220/32, na nějž se v návrhu na prozatímní opatřeni
poukazuje .9ylo usnesením z~ dne 3~. p~osmce 1?'3~ c. J. Nc II 220/~2-2
J
proti nyne]SlmU
navrhovateli prozahmlllho opatrem povole~o na navrh
dovolacího rekurenta prozatímní opatření příkazem vY,datI součás!k!
zařízení lihovaru dovolacímu rekurentu a příkaze,m zdrzeh se Je~~al11;
které by ohrožovalo provoz lihovaru, nebo kterY,m by s~ n~, zanzen~
něco měnilo. Ono dovolacímu rekurentu povolene prozahmm opatfem
bylo povoleno na dobu do 30. května J 934 a byla také k prove?ení leh')
vedena exekuce. Zmíněné prozatímní opatření ~eb~lo do:u~ am zrusen?
ani omezeno (§ 399 ex.ř.). Protože ono proz.~hmn~, opatrem, ~osud ,!rva,
nebylo by prozatímní opatření úschovou stroJu tvonclch soucast z~nz~m
lihovaru nyní a to odpůrcem při zmíněném, dosud trvajícím prozatJmmm
opatření navrhované mOžno vyko~ati, ježto by se !ím, vydobyté prozatímní opatření mařilo a navrhovane prozat;mm opatr:'lll n~I~~ pr?to Ja~o
'nehodící se povoliti. Následkem toho netreba doplnovatl nzem p~ova
děním důkazů k osvědčení hrozící nenahraditelné škody (§§ 382 ČIS. 2,
389 ex. ř.) a zrušení usnesení prvního soudu, aby řízení bylo v uvedeném
směru doplněno, není důvodné.
čís.

13519.

Souhlasný názor ,nlžšich ,:?udů, že ~ejstříkoVÝ,soud n~~ůž~p!i~léd
nouti k pouhému OZnámeni clena druzstva ve vecech, Jez naleze], do
revisn! činnosti svazu, nepříčí se zákonu (§ 46 (2) zákona ze dne 19.
června 1931, čls. 100 sb. z. a n.).
(Rozh. ze dne 9. května 1934, R II 207/34.)
člen Rolnické záložny ve V:, zapsaného společenstva s r. o., navI:~I,
I. aby bylo ředitelství Rolnické záložny ve V" vyt~nuto, pokud :.e, tr:ce,
uloženo zachovávati stanovy, jež jsou porušovany hm, I. ze se pnJlmam
členů neděje podle § 10 stanov ředitelstvím družs!va, 2'. ,že se X°'C°I~
vání úvěru děie proti ustanovení § 6 stanov, 3. ze POdly nepndel~Je
ředitelstvo, nýbrž prokurista, záložny Rudolf C. samostat~e, 4. Z~,pOdlly
nejsou postupovány jen členum ve smyslu § 7y!anov, 5 ..z~ Franhse,~ H.;
ač byl tím od výboru pověřen, nebyl připusten k reVISI hospodarstv!
ředitelstva ll. aby byla usnesení valné hromady ze dne 26. března 19'31
prohlášen~ za neplatná, ježto se)í zúčas!nili ~~enové,. kteří, ~ed~:elstvín,r
za členy přijati nebylí, po případe členove, kten nabyli, P?dllu ~nv,~'"nez
se stalí členy. Rej st ř í k o v Ý s o u d vydal usnesem, ze nem ppcmy,
aby o návriích Františka H-a něco zařídil. Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil mimo jiné z těchto d ů vod ů: Pokud jde o, výtky
33'
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H-a, že se příjímání členů neděje padle § 10 stanav ředitelstvím družstvaJ . ž~ se I:avalavání úvěru ,děje pro.ti ustanavení § 6 stanav, že padíly
~epndeIuje redltelstva, nybrz prokunsta zálažny Rudal! C. sama statně,
ze pO~lly nejsa:, ve sr;'yslu § 7 stanav pastupavány jen členům a že
Frantl.sek H., ac byl vJ:?ore.m ,k tamu pavěř~n, nebyl připuštěn k pravedem revIse hospadarstvl redltelstva, smel a musel by rejstříkový
soud k těmto. výtkám přihlížeti jen, kdyby mu je oznámil Ústřední svaz
českých haspodář~kých společ~ns!ev v čsl. republice v Brně jako rev~snl argan, jemuz Rolmcka zalozna ve V. podléhá, nebať § 24 nař.
ČIS. 134/1903 ř. zák., podle něhož má rejstříkový saud půsabiti k tomu
by bylo dbáno zákonných a statutárnich předpisů, se vztahuje jen n~
oznámení revisníha svazového. argánu učiněná rejstříkavému saudu
padle § 9 zákana čís. 133/1903 ř. zák. a § 23 nař. čís. 134/1903 ř. zák.
Na pauhé oznámeni člena ve věcech, které patří do. revísní činnosti
svazu, nesmí rejstříkavý saud nic podnikati, nebať by tím zasahaval do.
autonamni sféry spalečenstva. Může se tedy člen družstva damáhati
n~pravJ' je~, u příslušného. svazu: jehož revisi se družstvo padrobila, pa
pnpade muze člen, byla-Ir parusena jeho. índividuelní, kankrétní práva
nastaupiti též na pařad práva. Stěžovatel se davalává rozhadnutÍ
čís. 5486.sb: n. s., při tam však přehlíží, že v případě, jehaž se tato.
razhadnutJ tyká, byla padána revisní zpráva, vytýkající závady.
N e j vy Š š í s a u d nevyhavěl davalacímu rekursu.
Důvady:

Davalacímu rekursu, jenž naoadá sauhlasná usnesení saudů nižších
stalic pro. nezákannast (§ 46 adst. (2) zákana čís. 100j1931) nelze
přiznati oprávnění. Právní názor rekursního soudu, že nelze přihlížeti
k výtkám stěžavatele, pakud jsau uvedeny pad I. 1. až 5. usnesení saudu
prvni stali ce, paněvadž nebyly aznámeny revisním orgánem, se nepříčí
zákanu, nýbrž se shaduje úplně s předpisem § 9 zákan" ze d~ 10.
č~~vn~ 19'03 čís. 133 ř. zák. a re;:isi ~palečenstev výdělkavýcha
spadarskych a §§ 23 a 24 mIll. nanzem ze dne 24. června 1903 čís. 134
ř. zák. Ani z rozhadnutí čís .. 12.676 sb. n. s., jehaž se stěžavate1 davalává vedle razhadnutí čís. 5486 sb. n. s., s nímž se vypařádal již rekurs ní
saud, nemůže stěžavatel nic vyvadití pro. apačný názor. Netřeba se
prata zabývati dalšími vývody davalacího rekursu, pakud se abírají
uvedenými výtkami. Pakud se týče platnasti usnesení valné hramady
ze dne 26. března 1931, mahl by je rejstříkavý soud přezkaumati jen,
kdyby byla předmětem zápisu do. spalečenstevníha rejstříku, caž však
nebyla ani tvrzena.
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Byl-Ii výkon povolené vnucené dražby omezen jen na část knihovního tělesa (která jest propuštěna ze záboru), nejde o závadu, k níž mohl
rekursni saud přihlížeti z úřadu.
(Razh. ze dne 11. května 19G4, R I 385/34.)
S a udp r v é s t a I i c e (krajský saud civilní v Praze) nařídil výkan
exekuce vnucena u dražbou velka statku O., povalené usnesením okresního saudu v č. ze dne 20. srpna 1932. Rek u r sní s o u d k rekursu
správce úpadkavé padstaty dlužníků zamítl návrh vymáhajícího. věřitele
na výkan exekuce vnucenou dražbau velkosta~ku. D ů vod y: Z exe~
kučníha pavalení, usnesení okresního. saudu v C. ze dne 20. srpna 1932
jakož i z exekučního., návrhu vymáhající strany jest vidno., že nen~vrhuJe
dražbu všech nemavitastí patřících k velka statku O. a zapsanych ve
vlaž. čís. 646 desk zemských, nýbrž že žádá o dražbu jen těch r:e~ovl
tostí, které státním pazemkavým úřadem byly ze zábaru prap~steny a
které jsou v této. vlažce ještě zapsány. Z §§ 3, 10 a 13 knr~. zak. vs~k
vychází na jeva, že knihavní tělesa jest pak~ádatlza celek a z~ lZ,e nabyl!
věcných práv jen k celému klllhavnímu telesu, nebo. k ldealmmu dllu
všech nemavitastí tvařících knihavní tělesa. Lze tudíž také žádati a vnucenau dražbu jen ahledně celého. knihavního tělesa, nebo ahledně takavéha ideálního. dílu nikali však ahledně některých nemavitastí, jež jsau
saučástí knihavníh~ tělesa (Neumannův kament. k § 134 ex. ř.). Nemč!
. prato prvý soud exekuční pavalení, adp,aruj~ci ,těmt? předpis~m
knihavniha zákana vykanati a zavedelll drazeblllha nzen~ v zemsky<;h
deskách paznamenati. Stěžavatel avšem ,napadené u~ne~elll.} taha!~ duvodu nenapadl, avšak přece byla k teto akalnosh pnh!lzetl .' ur~du,
ježto výkon exekuce povolený prvým saudem ~dporule zasadlllm predpisům knihavníha zákana a jest naprosto nepnpustnym. ,
'
Ne j vy Š š í s a II d zrušil napadené usneselll a vrahl vec rekursnrmu
soudu, by nehledě k zamítavým důvadům napadeného. usnesení o rekursu rozhodl.
Důvady:

Knihavní řízení jest řízením nes parným a platí prata i a něm zákon
a základních ustanaveních saudního řízení nesparnéha ze dne. 19. června

1931 čís. 100 sb. z. a n. pakud jde o atázku, jež knihavním zákanem
není upravena. Knihovní zákon neuvádí, kterých skutečnastí musí rekursní soud dbáti z úřadu (§ 126 kn. zák.), a jest prata použíti § 41
adstavec (4) zákana čís. 100)/31 sb. z.a n., podle něhož jest z úřadu
dbáti jen důvadů zmatečnasti, a praví v odstavci třetím, že zvláštní dů
vadu zmatečnasti pacházejí z pa rušení oněch ustanavení zákanů zvláštních jež zachavati jest přikázána pad zmatečnastí. Knihavní zákon jako
taka~ýta zvláštní zákan nemá vůbec ustanovení, jež by nařizovalo zachování určitých předpisů pad zmatečnastí., Není proto. zmatečnastí,
míní rekurs ní soud, že výkonem povolene exekuce Jen na onu cast
knihavníha tělesa, která jest prapuštěna ze záboru, byly porušeny před
pisy §§ 3, 10, 13 knih. zák., P?dle nic,hž ,~e pavažuje kni~a~ní tělesa
za celek. Byla by tedy k této. zasadě pnhIrzeh j:n, k.dyby c!I;lla vyk?n
pavalené exekuc.e nepřípustným.' něk}eréh? z duvadu, k llIn;Z jest l?nhlížeti podle § 39' odstavec druhy ex. r. z uradu. Takaveha duvodu vsak
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Knihovní řízení jest řízením nesporným, v němž platí zákon o základních ustanoveních soudního řízeni nesporného ze dne 19. června
1931, čís. 100 sb. z. a n., pokud jde o o1ázku, jež neni upravena knihov·
ním zákanem.
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v souzeném

případě

není, an Státní pozemkovýútad k vedení exekuce
na části knihovního tělesa propuštěné ze záboru' svolil, óddělení těchto
částí z deskového statku vl. 646 desek zemsky-ch jest podle zákona pří
pustno a jest proto na vymáhající věřitelce, by navrhla dražební podmínky, které by otázku tu jasně řešily, a jest pak věci exekučního
soudu, by o dražebnich podmínkách podle §§ 162 a 163 ex. ř. jednal
a o jich úpravě rozhodl. Nelze proto k této domnělé závadě přihlížeti
v rekursním řízení z úřadu. Poněvadž rekursní soud, vycházeje z jiného
právního názoru, nerozhodlo výtkách rekursu, bylo rozhodnuto, jak se
stalo.
čís.

13521.

Pod pojem změny žalOby podle § 235 c.ř, s. nelze podřaditi případ,
kde žalobce k původnlmu žalobnímu nároku přičleňuje jiný nárok na
základě jiného právního důvodu. Návrh k tomu čeIicÍ jest pro nepří
pustnost odmítnouti.
(Rozh. ze dne ll.

května

1934, R I 510/34.)

Při ústním jednání ze dne 19. prosince 1933 změnila a rozšířila žalující strana žalobní žádost, aby uznáno bylo právem, že vlastníctví
žalujíci strany ke dvorové prostoře před domem čis. 26 ve prospěch
žalovaných jest neámezené a žalovaní jsou povinni zdržeti se zásahu
do vlastnictví žalobců přesahující služebnost užívání, stanovenou v protokole městské obce v J. a odstraniti přepážku, vedoucí rovnoběžně
s domovní zdí od vystavěné zídky, v ten smysl, aby ještě uznáno bylo
právem, že žalovaní jsou povinni dodržeti smlouvu sjednanou dne 13.
června 1933 a potvrzenou na základě písemného popsání a ujednání ze
dne 1. července 1933. Žalovaná strana se ohradila proti připuštěni
změny, pokud se týče opravy žalobního žádání. S o udp r v é s to I i c e nepřipustil změnu žaloby. O ů vod y: Vzhledem k tomu, že pů
vodní žalobní žádost zněla na uznání práva vlastnického, změně~á ža10bnÍ žádost však kromě toho ještě na dodrženi smlouvy ze d
13.
června 1933, byl opraveným žalobním žádáním změněn i žalobní "ůvod,
neboť žalobní nárok opírán původně o právo vlastnické a napotom
o tvrzené ujednánÍ. Následkem tohoto rozšíření pokud se týče změny
žaloby jest se však obávati značného stížení a průtahu jednání a bylo
se proto usnésti, jak shora uvedeno (§ 235, třetí odstavec, c. ř. s.). R e k u r sní s o u d změnu žaloby připustil. O ů vod y: P.odle § 235 třetí
odstavec c. ř. s. může soud, když žalobce žalúbní žádost změní neb rozšíří, změnu nebo toto rozšíření po zahájení sporu i přes námitku odpůrce připustiti, není-li se ze změny obávati značného stížení neb prů
tahu jednání., Účelem tohoto ustanovení je; by mohlo býti použito
dO,savadního řízení a by žalobce nebyl nucen podati snad žalobu novou.
V souzeném případě vlastně ani nejde o změnu žalobní prosby, nýbrž
jen o její rozšíření, které odpoVídá tvrzení žaloby o uznání neobmezeného vlastnictví. Avšak, i kdyby se za to mělo, že jde o rozšíření
(změnu), jsou splněny předpoklady pro připuštění této změny (tohoto
roZšíření). V souzené věci sice již bylo vydáno průvodní usnesení, při
puštěné důkazy však byly provedeny jen z části a může provedených

,
'oužito b 'ti i pro rozšířenou žalobu, zrovna tak jak p~ipuštěné
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hO' d ' I' a bylo by proto nehospodarne nepnpus I I zmenu
pruta u Je nan
šířeNní). .
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Oůvody:

V souzeném případě jde o žalobu zápůrčí po.dle, §, 523 o,bč. zák., je., "právním důvodem jest tvrzené právo vlastmcke za:obcu ~ Jeho ~ok
Jln;Z í žalovan' mi. Tomu odpovída i konečný nav~h ~alobn~, a to J,a,
::i,~~~ původn/v žalobě uvedený, tak i návr~ žalob ol, p~1 ~s~,md !fd~~~1
ze dne 19. prosince 1933, ovšem bez dopInku, o nemz u e "; e
.~
Oohody uzavřené se žalovanými dne 13. června 1933 a J'0tvbr,ze~e dO~1
dne 1 července 1933 dovolávali se žalobCI vzalo e le? la o
~~~IUz~ nabytí vlastnického práva, ježto n~ ni~h je~t,. by ~kra~1 neJ~~

~;~ě;~š~~~í{nrJeržpg~f~~~~~b~ ~~;Ja~~~t~lkk ;řr~,stnímYj~~n~~, d~=

19 prosince 1933 žalobci »opravIlI« - lak se vYJadnh - zalo~m na
vrh v ten smysl »že žalovaní jsou povinni dodrželi smlouvu, sJ,~ panou
, dne 13 června 1933, potvrzenou na základě písemn~h? hsePlsa~1 ,a I u!e~~
ání d~e j července 1933 a uznati neomezenost JeJlc ~ as mc, VI
~vorové pr~stoře v žalobě blíže označené.« To!o, »oprav,:m« Je vsak .ve
skutečnosti novoU žalobou, čelící, k jinému pInem : z~lo~enol~k~a žJ~~;~
rávním dúvodu, t. j. na smlouve, neboť nelz,e v ?m o op
,
~ího návrhu spatřovati ani mezitímní návrh u;co~acl pod!e § 23 6 c. r; S.,
rotože se nehdá určení prejudiciálního pravmho p0tperu ne b o p:av~,
~ýbrž- plnění (dodržení do~odyU ani ~měnu,prtvní~~ d!1včO~~ ~Oo~Záj~~[
rok ani rozšíření púvodn,ho zalobn!ho n:,ro ':' er~ ,e I 'h ' , I b-

~~~20:lv;~~s~~~Jv~ya~~ik~~~~~ zťa~on~y p;~~~~§u2~~e;~~feJ~i o~d~fa~~c

, s nebylo) nýbrž žalobci se snaží doplněním žalobnl prosby, k pu;
~~~'ní . žalobě, 'ktérou udržují, přičlenili ještě žalobu novo~, coz ,vsa~
nelze odřaditi pod pojem »změny: žal~by« po~le § ~35, c. ,r. s. prave _
tedy p~vní soud tuto »změnu« nepřipustil, ale mel spravne navrh Jako ne
přípustný

odmítnouti.
čis.

13522.

Nekalá soutěž (zákon ze dne 15. če~,::~nce ~927, ,čis: 111 sb. z.a n.).
Podle § 11 (3-) zák. neni třeba soutentelskeho pomeru.
.. ,
S hlediska § 11 (3) zák. jest lhostejno, že jde o výrobky zcela JIDeM
druhu.
(Rozh. ze dne 11. května 1934, Rv I 1334/32.)
Žalu'ícífirma ESKA v Chebu domáhala se na žalova~ém :najit~li
firmy, b~ žalovaný byl uznán povinným, aby se pod exekUCI zdrzel UZI-
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vání značek ESKA a ESKAF ve svých prospektech cennících a tisk .
sec:h. Pro c es ní s o udp r v é s to I i c e žalob~ zamítl. D ů v o ~PI~
SvedcI. potV:dlh v yo?stat,n~ udání žalující firmy, že užívání znač?
E~KA Jest VZltO a ze ,~a!uJlcl hrma jest zařízena na výrobu kuličkov' c6
lozlsek a..~. tomu patnclch pouzder a že by mohla v tomto směru ~ _
robu rozsmh a vyrobky prodávati. Také obchodní a živnostenská /_
mora p~tvrdlla v pods}atě u~ání žalující firmy, jakož i, že se označe~í
ES~A vZllo nejen pkozto zkracenina pro podnik sám nýbrž i jako o
čem pro ;,ýr,?bky' ~alujici fi:~~ v odběratelských kru'zích tak, že máz~f;
hesl~, a, ze zalupcl fIrma uZlva tohoto označení pro své výrobky již Od
zalozem p,odm~~ v roce 1911. Slovní známka ESKA byla dne 7. září
19]1 pro zalupcl fIrmu zapsana do známkového rejstříku této obchodní
il: zlvnostenske komory.
Podle tohoto sdělení J'est míti za to zOe z'alu" .
fIr ' .. I .. č
"
,
JICI
me
pns
USl
asova
orednost
v užívání
st
h' "
. označení ESKA. Z pr'ed nesu
ran vyc az:a posudke~ zn,:Iců se zjišťuje, že žalovaný vyráběl jen
Pou.zd,ra k lozlsku~, kde,zto lozlska sama objednával od firmy S. K. F
ze svedsk!'. ~n~l,cI jJ?ukazali k tornu, že označení S, K. F. lidé nevyslo~
vOov,ah, nJbr~: ;adapce výrobek, použili slova »eska«, Podle posudku
m.uze ~e z~lupcI fmna, zaříditi také na výrobu pouzder a objednávati kuhckova lozlska :,e Svedska, anebo z nové továrny založené v Českoslo
~~nsku, k čem~z by však musila míti slévárnu. Výroba žalovaného spoclvala v tom" z~ do pouzder zasazoval kUličková ložiska, kterážto čin
n?st !es~ odhsna od výrobn~ činnosti žalující firmy, a jde o dva technícky
ruzne vyrobky, KupuJe-h nekdo kolo, jest si vědom toho že jde o firmu
cheb:~ou: KupuJe-h, však někd? mlátičku opatřenou zn;čkou S. K. F.,
~~muz~, mu P?dle nazor~ znaIcu tanouti na mysli firma ESKA v Chebu,
JIZ, znaJ~ zeJme~a cykhste, O označení S. K. F, jest známo, že jest to dobre 1?:'lsko, a. ze J.est původu švédského. Dělal·li žalovaný jen pouzdra
skuhckovY';lI IOZISky" usuzují .znalci, že byl ve styku jen s výrobci a'
mko!1 s rolmky, o mch~ nelze predpokláda~i, že' by kupovali jen pouzdra,
kdY' ?y se ,pak mus,eh obracet~ na stroJmka o přimontování na hospodal sk~ str~]e. Z~alcl usoudlh, ze, dostane-li strojník ložisko (pouzdro)
~ k.uhckov~m lozl~kem, ~y:obené žalovaným, nemá důvodu míti za to,
ze Jde o vyr~bek zalu]lcl fn'my, nechť je na něm označení ESKA\~nebo
ES,KAF,. ponevadž, ví, že žalující firma ložíska kuličková pro hos~odář
ske ~tro]e ne~yr,abl. .S,o~d ne:ná ~říčiny, by se odchýlil od posudku maI~ck~ho, a ma JIm, Z]lsteno, ze vyrobky žalující firmy i žalovaného jsou
r~z~eho druhu a ze JSou t:chm~ky .:ůzné výrobky, neboť žalovaný vyrabel, ]~n pouz~r~ pro kuhckova lo'zlska, kdežto žalující firma vyrábí a
prodava kola, slcI,a psací stroje, takže běží o různé obory strojního prů.
mysl~. ~a t~k~veh~ ~tavu nepřichází v úvahu příznačnost zevnějšího
?Zn~CeDl zbozl zaluJlcl hrmy ani časová přednost užívání tohoto ozna~eDi a ';,ožnost záměny žalující firmy a. výrobků žalovaného jest vyl ou·
~ena. Predpoklady ustanovení § 11 odsl. (1) a (3) zák. o- nek. 'soutěži neJsou.podle sku~kového zjištění splněny, . O d vol a' c í s o u d uznal po1: ~aloby. D u vod y: Vezme-Ii se za základ rozhodnutí skutkové zjistocnl prve ho soudu, kterým odvolací soud, an nebyl uplatněn odvolací
duvod nesprávného hodnocení důkazú, jest vázán, že totiž výrobky žalova,ne strany a výrobky žalobkyně jsou rúzného druhu a že tedy jako
kuhekova !ozlska mlahcek, pokud se týče hospodářských strojů nejSou
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v soutěži s výrobky žalující strany, která vyrábí kola, šicí a psací stroje,

správně usoudil prvý soud, že žalo~a ner:í o~rávr:ěna s hled,iskaw.vého

odstavce § 11 zák. o nek. soul., avsak prehledl, ze k nekale sou tezI ve
smyslu třetího odstavce tohoto § poměr soutěžitelský se nevyžaduje a
k odsouzení stači, že jde o používání označení příznačného. Že označení ESKA je skutečně pro podnik žalobkyně příznačné, zjistil prvý soud
a zjišťuje i soud odvolací na základě výpovědí svědků jakož i na základě potvrzení obchodni a živnostenské komory v Chebu, a, poněvadž
je nesporno, že žalovaná strana tohoto označení po případě podobného
označení ESKAF. k označování svých vlastních výrobků používá po při
padě používala, je tím skutková podstata § 11 odsl. (3) cil. zák. splněna
a je zcela lhostejno, zda výrobky strany žalované jsou zcel~ jiného
druhu, ježto při příznačnosti usuzují zákaznické kruhy zcela logIcky, že
všechny podniky stejným zařízením charakterisované jsou téhož druhu
a téhož púvodu buďsi tak, že mají téhož majitele, nebo že jich majitelé
jsou k sobě ve vztahu nebo spojení.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Odvolací soud posoudil věc po právní stránce úplně správně a do. volatel se poukazuje na správné odúvodnění napadeného rozsudku, jež
nebylo vyvráceno vývody dovolání, neboť dovolatel posuzuje věc s hlediska § 2 zákona o nekalé soutěži zde vůbec v úvahu nepřicházejícího,
kdežto odvolací soud ji řešil s hlediska § 11 odsl. (3) tohoto zákona.
Nutno při svědčiti právnímu názoru odvolacího soudu, že podle tohoto
místa zákonného není zapotřebí soutěžitelského· poměru, neboť, kdežto
odstavec první § II mluví o soutěžiteli, mluví odstavec třetí o jiném
podniku (srovnej Skála, Nekalá soutěž, §ll čís. 3).
čís.

,
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Ručení dráhy (zákon ze dne 5. března 1869, čls. 27 ř. zák.).
Jiskření z Io.komo.tivy nebylo příhodo.U v dopravě, nebylo.-li mimořádně veliké a bylo-Ii zařízeni k topení a dymnicové v pořádlm.
Jde o přího.du v dopravě, byl-Ii vlak obecenstvem tak přeplněn, že
cestující byli nuceni státi pří jízdě na plošině. Nejde však o příčinnou
so.uvislo.st mezi to.uto nepravidelno.sti v dopravě a mezi úrazem cestujlcího, hyl-Ii cestující popálen vznícením zavazadla ua plošině, v němž
třetí osoba dopravovala snadno zápalné věci, čemuž podle okolnosti
případu železniční zaměstnanci nemohli zabrániti.

(Rozh, ze dne ll.

května

1934, Rv I 1904(32.)

žalobkyně stála při jízdě vlaku na otevřené plošině, kde stála též
B-ová se zavazadlem, obsahujícím hořlav'é látky (předměty z celuloidu).
Jiskřením vznítilo se zavazadlo Bcové, čímž žalobkyně utrpěla popále·
niny. Ž<llobní nárok na náhradu škody proti dráze neuznal pro c e sní
s o udp r v é s t o I i ce důvodem po právu, O d vol a c í s o u d
uznal žalobní nárok z polovice dúvodem po. právu. D ů vod y: žalobkyně odůvodňuje svůj nárok žalobní tím, že úraz, který se jí stal při

-
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vlakem, byl pří voděn zaviněním drážního podniku a osob zaměst
naných při provozu § 1 zákona ze dne 5. března 1869 čís. 27 ř. zák. Podle § I cit. zákona má se za to, že poškození člověka nastalo zaviněním
podniku neb jeho zaměstnanců, když bylo 'způsobeno událostí v dopravě. Za takovou událost pokládá se podle stálé praxe nejvyššího
soudu odchylka od pravidelného provozu. Žalobkyně poukazovala na
mimořádné jiskření a n.l to, že průvodčí vykázal žalobkyni místo na
plošině. Tyto události prvý soud nezjistil. Zjištěno však bylo, že vlaky
byly obecenstvem přeplněny. V této okolnosti jest spatřovati úchylku
od pravIdelného provozu, tudíž událost v dopravě. Že vypravení vlaku
přeplněného obecenstvem a jízda takovým vlakem jest spojeno se znač
ným nebezpečím pro zdraví nebo život lidský, o tom nemůže býti žádné
pochybnosti a neni třeba zvláštních výkladů. Jestliže lidé jsou nuceni
státi na plošinách neb i na schodech, kde jsou vYGáni zf"ejmě mnohoná·
sobnému nebezpečí, jest lakovou okolnost považovati za úchylku v dopravě a to tím více, ano státi na plošině jest platnými předpisy přímo
zakázáno. Bylo přirozenou i služební povinností všech úředníků a zří
zenců dráhy, kteří měli u vlaku i na stanicích, jimiž vlak projížděl, službu,
by přeplnění vlaku zabránili a '/šechny cestující na plošinách stojící odstranili. Sluší ovšem uznati, že jest velmi těžké za daných poměrů takovéto přísné opatření provésti, nicméně jest to příkazem opatrnosti, která
jest nutna pro bezpečnost lidskou a jest věcí vnitřní organisace dráhy
jakým způsobem tomuto požadavku bezpečnosti lze vyhověti. Jest1iž~
však zřízenci dráhy s náležitou energií nezakročili - pouhé všeobecné
vyzvání, by lidé šli z plošiny do vozu, nelze považovati za opatření postačující a jestliže vlak jel přeplněn obecenstvem, pak jest tuto okolnost považovati za úchylku v dopravě, tudíž za událost zaviněnou podnikem nebo lidmi, jichž v provozu užívá po rozumu § 1 zák. 1869/27
ř. z. Mezi touto událostí a tčlesným poškozením žalobkyně jest příčinná ...
souvislost. Následkem přeplnění vlaku se stalo, že lidé zůstali venku na
plošině, že tam zůstala též žalující sama a dále i A. B-ová se svým zavazadlem obsahujícím hořlavé látky. Kdyby toho nebylo, nehoda by se
nestala, neboť jiskra z lokomotivy do zavazadla uloženého uvnitř vozu
by nevnikla a oheň by nezpůsobila a také žalobkyně uvnitř VOZ~bY
nebyla vystavena takovému nebezpečí popálení jako na plošině. est
ovšem pravda, že B-ová neměla' přinésti hořlavé látky, poněvadž je t to
zakázáno. Než toto pouhé přinesení hořlavých látek samo o sobě nezavdalo ještě příčinu k nehodě, nýbrž jich umístění na plošině; čemuž
dráha mohla a měla zabrániti. Nelze zde proto mluviti o neodvratitelném jednání třetí osoby ao vyvinění podle § 2 cit. zák. Pokud se týká
.jednání žalobkyně samotné, tu prvý soud právem poukazuje na čl. 16
žel. řádu přeprav., podle něhož měla žalobkyně právo žádati průvodčího
za určení místa aneb mohla se jízdy vzdáti. Jestliže tak neučinila, nýbrž
zůstala na plošině bez rozhodnutí průvodčího, pak nelze tvrditi, že neni
také částečně na svém úrazu spoluvinna. Byla tu vlastni neopatrnost
její, jest zde na straně žalující spoluzavinění, pročež jest odůvodněno
rozhodnutí, že nárok žalujicí strany na náhradu škody jest po právu, nikolIv ale v celém rozsahu, nýbrž, ježto se poměr nedá jinak určiti, polovinou (§ 1304 ohč. zák.).
N e j v y Š š í s o II d obnovil rozsude.k prvého soudu.

DLlvody:

jízdě

Jest souhlasiti s názorem nižších soudů, že)iskře~í z l~komotivLn~
b '10 v souzeném případě příhodou v doprave, po~evadz p~dle zJlstel ho stavu věci nebylo mimořádně veliké a zařízel1l k topem a dym!,I~~vé bvlo shledáno v pořádku. Jest souhlasiti.i s názorem od~olac~ho
du - že ve zjištěné skutečnosti, že vlak byl obec~nstvem preplnen,
~~~že ' cestující byli nuceni státi při jízdě na plošme, •. Jest spatrova!:
. chylku od normálního, pravidelného provozu a tedy pnhodu ~ d?pra~e
Us rovnej sb. n. s. čís. 6169 a 6955). Nelze však souhlasltt s.pr~vmm na:
~orem odvolacího soudu, že mezi touto událostí a p~škozen.lm za:?bkyne
. st příčinná souvislost. K zachování příčinné souvlsloBh Jest pn n~ro
~~ch na náhradu škody zapotřebí, by se v !adě, skute~n.ostí p'0s t upne ze
sebe vyplývajících nevyskytlo t. zv. volné IIdske Jed?am, tOtIZ, .by s~, ať
'iž oškozený sám, nebo třetí osoba nevsunuly do rady skutecnosh ~e
Jlou~ích ke škodnému výsledku. Dovolatelka neutrr.ěla podle ~Ia~tm~o
~vrzení úraz tím, že vlak byl přeplnčr:.a .že stála.za Jlzdy a pl.osme,.ny~
brž tím, že B-ová umístnila na plosme krabIcI s ce!uIOl~?vyn;I pred
měty které chytily a žalobkyni popálily. V souzen<:m ~npade ."e~yla
ted/skutečnost, že vlak byl přeplněn a}e. žal.obkyne stala proh pred~
)isÚ § 95 žel. provoz. ř. za jízdy. na plos~ne, ackohv byla podl.e sk~tko_
'~éhO zjištění průvodčím upozornena, by sla do vagon,:, skutec~osh ve
douCÍ ke škodnému výsledku. Ani jiskření z lokomotIvy, ~tere neby:o
mimořádně značné, nevedlo ke škodnému výsledku,. ne?ytI toh.o, ze
B-ová přinesla a umístnila na plošině krabiCI. s ~elulo~dovymI. ~rackal11l,
tedy s hořlavinou, kterou podle čl. 25 žel. pr.. r. nem ces~u)'clm dovoleno bráti s sebou do vozu, a která podle § 1.2 zel. pr?voz. radu Je z doravy osobním vlakem vyloučena, jež se vsak od JIskry z lokomotIvy
ezňala a jejímiž plameny b:\.'la žalob~y?ě P?š!,ozena; . Tepr~e z to.hot~
protiprávního, zakázaného čmu B-ove, jemuz .zelez~:~c~I !amcs!nanCl za
brániti nebvli s to, poněvadž podle skutko~eho zJI~tem prvmho soudu
zavazadlo patřilo cestující osobě, bylo ovazano p~pI;e,!, a nebylo p~dle
§ 3 čl 25 žel. přepr. ř. vážných důvodů k podezrem, ze byla porusena
ústan~vení §§ 1 a 2 čl. 25 žél. př. ř., vznikla škoda, t,eprve
vedlo ke
škodnému výsledku. Poněvadž žalobkyni náleželo dok~zatI .~n~odu. v ~o
pravě a příČinnou souvislost mezi příhodou v doprave, totIz tIm, ze z~
lobkyně jela v přeplněném vlaku na plošině, a jejím poškozem!"n, t. J .ze
by se byl úraz nepřihodil, kdyby dovolatelka byla Jela jen v P!eplne~~m
vozu na plošině, což prokázati se jí nepod~řilo, nezbylo nez dovo am
žalovaného vyhověti a jak shora rozhodnoutI.

:r
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Vládni nařizení ze dne 26, června 1930, čis. 95 ·sb. z, a n., má moc
zákona.
Odesílatel, jenž žádal za takový způsob celnlho. řízeni, j~. ~o pře~:
pisuje § 4 vl. nař. čís. 95;1930 sb. 2',a,n., jest povmen hr~dltr ~elezm~~
veškeré výlohy spojené s prozkoumamm povahy mouky. k nlfi1 patří
i zdržné.
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ťr? o!ázku platn~sti vládního mmzení pro celni úkony a vybrání
zdrzneho Jest rozhodnym den, kdy byly tyto úkony předsevzaty.
(Rozh. ze dne I 1. května 1934, Rv I 1911/32.)
Firma C. ': Bud,:pešti zaslala dne 2. července 1930 a 9. července
19~O ,tuzemske fIrme vagony cIzozemské mouky, jež došly do stanice

ii,f

urcem dne 1. července pokud se týče dne 12. července 1930. Firmě C
b.ylo předepsáno z těchto zásilek zdržné. Nárok na vráceni tohoto zdrž~
ne~o postO,upil~ fir;TI"; C. žalujícímu ~polečenstvu, jehož žalobu proti
dr,aze .o yracenl zdrzneho pro c es n! s o udp r v é s t o I i ce zamltl.. O u vod y: V souzeném případě byla odeslána a dráze ku pře
p;ave odevzdana mouka, ohledně niž platí ustanovení vládního nařízeni
ČIS. 95 z roku 1930, před vydáním výnosu min. železnic ze dne 14. čer
vence 193.0 Čí~. 32819.a výnos, tent? .se, proto na ni n~vztahuje. Jes!
prot,o u.vazo:,a!l, zda, draha~a 3'a~la?e jIDych ustanovení jest oprávněna
vyblfalI zdrzne ze zasIlek, jlchz tyka se vládní nařízení čís. 95/1930 sb.
z. a n;Toto vládní nařízení vydané na základě zákona ze dne 5. června
1930 CIS. 12' sb. z. a n. a uveřejněné ve sbírce zákonů a nařízení má moc
zák??a. Podle ustanoveníj 4 tohoto nařízení mouka dovezená z ciziny
z~ ucele:n prodeje nebo zlvnostenského zpracování smí přejíti do volne ho obehu ,v tuzemsku Jen po předchozím zjištění, že není chemicky
up;avena, bIl~na. V ,~ruhém odstavci řečeného paragrafu předepsán je
:pus?b, Jak SI celm urad má počínati, a v odstavci třetim jak si má pocIDatI.vJ:zkumný ústav. Toto vládni nařízení se sice výslovně o dráze
nezmIDuJe, ~Ie ~ ohledem na ustanovení čl. 62 žel. př. ř. ve spojitosti
s us~ano;,emml ze:ezn~čního c~~n!ho, ř~du. vychází na jevo, že jest povinnoslI drahy, by pn vykonu zjlsfovam predepsaným postupem spolupů
sobIla. Podle § 2 ~el. celníh? řádu čís. 168/21 je železnice povinna stanovItI v Eohr~mčmch st~mclch takové zdržení, jakého je třeba k výkonu
celmho nzem. K tomu Cll! musí dráha oznámiti nádražnímu úřadu jízdní
~ád vlaků i jejich změnu, každou jízdu zvláštních vlaků a pod. Po při
jezdu vlaku do stanic musí dráha nádražnímu celnímu úřadu odevzdati
~Iakový s.ou~is vo~~..c§ 26 ž. c; ř).,ČI. 62 § 4.žeLp!. ř'o~ýs~ovně ur\uje,
ze za zdrzem za pncInou provadem celmch predplsu mu ze zeleznic'" započítávati skladištné, stojné nebo zdržné. Vzhledem k ustanovení V.
dop!ňk~ ~čl. 62 § 4 žeL.př. I., kter~ ustanovuje, že, bylo-li na návrh
oprav~~~eho :voleno z nekohka celmch řízení to, které nevede k nejrychleJslmu vysledku, vybere železnice za zdržení přes 48 hodin skladištné, stojné nebo zdržné, a že totéž platí, je-Ii třeba si vyžádati posudek neb úřední svolení k navrženému způsobu celního řízení a dále
vzh~,:dem.k t0ll!u: že i .článkem 15. mezinárodní úmluvy o přepravě
zboZl po zelezlllClch ulozeno Jest dráze splnění předpisů celních pokud
zbo!í Jest na ~estě,. byla dráha v daných případech oprávněna' vybrati
zdr~ne v souvlslosŤl s ustanoveními a předpisy vládního nařízení čís.
~5/ 1930 sb. z. a n. a podle čl. 62 § 4 s doplňujícím ustanovením. Nárok
zelezmce ,n~ vybír~,ní zdržného je proto.odůvodněn i bez ohledu na výn~s mm. zeleznlc CIS. 32819 ze dne 14. cervence 1930. Výnos tento není
vykl~dem usta~oveni čl.. 62 §4 ž. pL ř.; ~ýbrž jest výnOsem, který vyklada nejen draze, nybrz I JeJlm smluvmkUIn postup, jejž jest zachovati
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ři provádění předpisů vládn~ho na~íz~n! čís., 95/}930, s~. z. a n.: a
p 'dí u veřejnou známost, že pn provadem celmho nzem prede~saneho
uV1vě citovaným vládnim nařizením, zdržení provozu se strany zele~mc
~á za následek předpisování a vybírání zdr~né~o podl,e. ~stanovem čl.
62 § 4 ž. př. ř. a doplňku k němu. ,Želez?lčmoprepr<;~m ;ad ze ~ne 11.
července 1928 uveřejněn byl ve s';mce .z,:kon~.a ?anzem pod ,čls.144.
Má tedy moc zákona Podle ~1. ~ zel. pr., r. n;~ze zele~m~e. vydav~Ťl donlfiující ustanovení P5' .schvéllent dOzoľčl.rn ura,dem, pmz Jest mInIsterstvo železnic. Toto mInIsterstvo vydalo v~nos ČIS. 32819,ze 14. července
1930 v mezich své působnosti P?dl,:, sveho or~amsač?}ho statutu .. M~
tedy výnos tento moc zákona. Pnslusl proto draz~ v pnpadech, o ~Ic,h~
se v žalobě jedná, a v jiných případech podobnych pravo na vyblra?1
zdržného s ohledem na vládní nařízení čís. 9,5/1930 sb. z. a n. a .na zakladě čl. 62 § 4 žel. př. ř. O d vol a c í . s o u d uznal po?le .zaloby.
D ů vod y: Žalovaná tv:dila, že že!ezmse postupova~a p.'~sne podle
předpisu, čl.. 62 § 4 s do pln; l~St. y. k z~1. jJr. r.~ p~dle nehoz Jest z~lez=
ni ce opravnena vybralI zdrzne" pres~huJe-lI, zdrzem. 48, hodIn ~ Je-II po
třebí vyžádati sí posudek neb uredll! svolem.k nav.'zenemu ~pus.obu cel:
ního řízení. Zapomíná však, že zasílatel .zb,oz; nel'r~depsa}, Jak zal~va~a
sama připouští, nepřípustný způsob plnen~ p.'edplsu cel~lch, la~ CIt. cl.
62 § 4 má na mvsli, a z pouhé skutečnostI, ze byla zasbna SlZl mou,ka,
která podléhá určítým celním m~chi?acím, nelze dovodItI, ze Qdesl!atelka již tím, že požádala proclem Clzl mouky, ktera Jest podrobena prezkoumání podle vládního nař. čís. 95 z roku 1?30, :nlčk.y na~rhla uvedený způsob celního řízení a podvolIla se tlm, vse.,?ut:atam z !oh~
vzniklým, tedy i zdržnému. Nejd,: tedy v .sou,zenen;, pnpa?e 'll onavrzeny
způsob proclení vůbec, tím méne o navrzeny nepnpus~ny zpusob ,Proclení, nýbrž jen o nově nařízený způsob p:ocle~í, ktery musel bytI zachován a na který jako na novotu v tanfmsh p;edplsech nebY,lo pamatováno, ano nebylo ani známo, že kdy k neJakemuust~nove~1 o. zkoumání dovezené mouky dojde. Nelze proto ustanovem CIt. fl. 62 ~ 4
přepr.ř. s odst. V. k žel.př..ř. násilně používat~ na so~ze~ý přIpad, Je3'to
by to bylo contra rationem zákona (§ 6 obč .. zak.). Vzdyf.n61 § 6 ~el.
př. ř. má zásadu, že .se odběrná lhůta stavl mImo ]Ine nz~mm celmm.
pokud pro určité zboží tento řád ne~o tanf neustanovuje ]Inak. To se
však v době podání zásilek k doprave nestalo.,
Ne j v y Š š í s o u d obnovIl rozsudek prveho soudu.
Důvody:

Jest nesporno, že zásilky ciz?z~mské mo~~y by!y odesolány ~ d~áze

předány ku přepravě podle mezmarodmch naKladmc!, hstu,. V m,c~: se
o způsobu proclení nečiní vůbec žádný návrh. Obě zasllky, pk zjlsteno!
došly do celních stanic 1. července 1930 a 12. č~rvence 1930, tedy ]IZ
za platnosti vládního nařízení z 26. června 19~0 ČIS. 95 ~b. ~. a n., kte:e
nabylo účinnosti dnem 6. července 19'30. PrvnI soud spravne dovodIl, ze
toto vládní nařízení vydané na základě zákona ze dn~ 5. června 1930
čís. 72 sb. z. a n. má moc zákona a že podle ustanovem § 4 tohoto vladl1íl1o nařízení smí mouka dovozem z celní ciziny za účelem prodeje nebo
živnostenského zpracování přejiti do volného obchodu v tuzemsku Jen

-

po

Čís.

nař. jest ustanovení, jak si celní úřad má počínati, a v odst.

nař. jak si má počínati výzkumný ústav, Jest sice ,pravda, že ve
vládním nařízení není ustanovení o právech a o povinnostech železnice
v případě takové ,mezinárodně přepravované zásilky, ale toho nebylo
třeba, poněvadž tu platí všeobecné předpisy železničního přepravního
řádu a železničního celního řádu. Stanoví-Ii se v § 2 žel. cel. ř, čís. 168;
27 sb. z. a n" že železniční podniky jsou povinny stanoviti v pohranič_
ních stanicích takové zdržení, jakého jest potřebí k výkonu celního
řízení, a v § 2 čl. 62 žel. př. ř., že železnice spl,ňuje předpisy celní, berní

"
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Nekalá soutěž (zákon ze dlle 15. července 1927, čís. 111 sb. z. an.).
Pokud jde o nekalou 'Soutěž, používala-Ii nová firma pro svůj podnik
doporučeni pro veřejnou obchodní společnost v likvidaci, třebas k tomu
Iikvidatoři společnosti svolili.
(Rozh, ze dne 11.

května

1934, Rv I 1925/32,)

žalobce Emanuel p, a Jaroslav Č, utvořili veřejnou obchodni společ
nost, jež pod firmou P. a Č, vyráběla stroje. Společnost dnem 1. ledna
1930 likvidovala. žalobce založil firmu E. p" továrna strojů a slévárna
a syn Jaroslava č-a ještě s jinými osobami založil veřejnou obchodní

13525 -

.

,

ol

společnost ~' a sF, "

'

finanční nebo. policejní, pokud je zboží na cestě, a že má pří tom povin~
nosti speditéra, jest z toho zřejmo, že má i právo žádati náhradu všeho,
co vynaložila za odesílatele na výlohách a nákladech nebo co k provedení obchodu nutně neb užitečně vynaložila .(čl. 371 a 381 obchod.
zák.). Odesílatel sice nepředepsal v nákladních listech nepřípustný způ
sob plnění celních předpisů, ani nenavrhl z několika řízení celních. to,
které nevede k nejrychlejšímu výsledku, takže tu nejde o případ vybrání.
zdržného podle § 4 čl. 62 žel. př. ř, a doplňujícího ustanovení V. k tomuto§ 4 čl. 62 žel. př. ř. (výnos mín. železnic z 28, Července 1928 čís,
33478). Než odesílatel, zastoupený železnicí, chtěje, aby Se cizozemská
mouka dostala do tuzemského volného oběhu, žádal za takový způsob
celního řízeni, jak ho předpisuje § 4 cit. vlád. nař. Tím se podrobil
všem důsledkům z řízení toho vyplývajícím a musí podle § 4 odst. (4)
cit. vlád, nař, veškeré výlohy spojené s prozkoumáním povahy mouky,
k nimž patří í zdržné, železnici hraditi. Zásada § 6 čl. 67 žel. př. ř" že
se lhůta odběrná staví mimo jíné celním nařízením, pokud pro určité
zboží tento řád nebo larif nellstanovuje jinak, tu neplatí, poněvadž vlád.
nař. čís. 95/30 sb. z, a n, jakožto lex spedalis stanovilo pro tyto zvláštní.. .
případy přepravovaného zboží zvláštní předpisy. Poukazuje-Ii odpůrce
dovolatelův v dovolací Odpovědi k tomu, že pro něho není uvedené
vládní nařízení rozhodující, poněvadž bylo vydáno 4. července 1930 a
tedy nebylo v platnosti v době odeslání zboží, stačí k .tomu poukázati,
že pro otázku platnosti vlád.ního nařízení pro celní úkony a VYbrán~'zdržného jest rozhodným den, .kdy tyto úkony byly předsevzaty,
ž se
stalo po dojití zboží do celních stanic 7, července a 12, července, tedy
již za platnosti vládního nařízení.
'
čis.

čís.
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" .tez
. vyl.'a b'e Iastro'c
Jez
J , Se svolením Iikvídatorů
o
,,,, h
'. a Č a spol. doporučujíCÍch dopisu zneJlclc,
firmy p, a C. I'.0u~lvala film '" 't 'de domáhal se Emanuel P. na fl!me
na firmU P. a c: zalobC;u; °lmz uá~a 'povinou, zdržeti se dalšího pre~
Č a spol., by zalovana )y, ao uZ,n . . • lirm PaČ. na ~uto fIrmu pukiádání doporučujících ~OPIS.U ;ak~~~~~~ na f;;'m~ č. a spol. a odstraniti
vodně znějících a pozmeneny~ ~
,
'cti dnů Pro ce sní s o ud
závadné knih)' těchto doporuce~11 d~ ctrtiaů vod~: Soud sdílí žal~bců,V
r v é s t o II ce, uznal po~le. za o or~ču'ících dópisů firmy P. a ~. 'pl
~ázor jen pokud Jde ,o pouzltI d~ hl'd Jutím do knihy doporučenI Jest
~ ,e n 'est tak 'ako by zněly na žauzavírání obchodit zalo~an?u.
zjištěno, že adresa d??!S~ t~ch ,z~en,e~\~ch jesť zJpůsobilé oklamati zá10vanoU firmu, toto pnzpusO em °k~~rému tyto dopisy svědčí, což se
k
kaznictvo, jako b~ š}o o POdd~~dáním dopisů těch zákaznictvu při uza~
s pravdou nesrovnava, a pr~ , .
'''ho roz rodeje nabízených vyrobku
vírání obchodů mělo .s~ dOClhtI snazS~niku t~mu přednost pří soutěži na
a měla se tímto Jednamm Zjednat; po I' , z vy'povědi svědka Jaroslava
"'t I' .. 'ch coz Jasne vypyva
.
..
'
úkor so.utezI e, u y~y.'
' ... d 'í ři koupi doporučenI, zeJme na, -;c
č-a, 'který uvadl, ze zahzmcI za al Pd'
. ak byli s nimi zákaZnICI
chtějí věděti, kO@1 ~tr?le..ty. byl! l~~b~~~ amiavům soutěže, používá-ll
spokojeni. Tot? J,~d.na11l pnc! S~t e, 1U nebyly zaslány, .nýbrž jiné firmě
podnik doporucuj1C}ch dopIsu" ere n
'I na odnik ten, Na tom, zda
ako
a v níchž ,prov~.de uprav~, tak, J
by :~fl ~ dal; k tomuto padělání do~
sy t
. snad likvldaton firmy, );Z dObl
na~ míti významu pro firmu, Jez
pisů svolení, nIC nezaleZl, to y, mo ,o ~y nemohla zakročiti proti žal?svolení k tomu dala ~, t?n: s:m~ru, ~~ isů nikoliv však pro jiné SOli tevané straně pro. pO~IZ!Va~,1 tec, to
~ t~ana tímto svým jednáním nažítele, ohledně mchz :~az,I :e zalo~anac~ b o tom, že takovýmto zjedby'ti přednosti v soutezl, Je.zto nen~kPo ~ bY·ti J'iní soutěžitelé, zejména
. ' za'k aZ11l'ct va mohlI by, .pos oze11l ytím že pOUZltJ
.. ' dOpISU
. o t'ech
návamm
žalobce. žalovaná str~na broal1! se ~~~e~, ;ehot~vých, které právě koubylo třeba k rozprodej! stroJu hoto~~ěl . tu však by dobré m~~vy s~u:
pila od !Irmy, na ktero.u do~~sy ty vedlr' že stroje ty pocházej! od: J~~e
těže vyzadovaly, by zaka,z11l um h~ . ak předložiti dopisy doporuCUj1CI
firmy, než .firmy ža!o~a~~, a mo ,ab~vala se uchylovati k úskoku, j~k?
firmy, stroje ty vyrabe':,sl.a ,nepot~e 'í samé latily. Soud spatřuje prave
by pochvalné a doporucuj1cl d?d~ ~ J, h télo úpravě zákazníctvu znak
v této úpravě dopisů a pIedk)a, a~~l~ s: dobrým .mravům soutěže, Jsou
nekalé soutěž~, zel;néna Jedn~l1! pr!. ICl
§§ I a 2 zákona o nekal~ soudle
tu tedy podmll1ky zalobl z?rzr,a~1 b~ té dle § 15 odst. (1) cit. zakona,
těži a jest žalobce opravnen ~a ~ozsudek potvrdil. D ů vod y: NeOd vo I a c í s o u d na~a d~ny
" ' . dvolání v tom, že soud prvé
správné právní p~sou~e~1 v;C! I sf~~~~e ~ekalou soutěž, ačkoli jedn~la
stolice shledal v Jedn~m, o vo, a ~en a není proto ani ok žalobě opravbezelstně, žalobce nem Jim pos~o d la bezelstně není to směrodatne,
něn, Pokud ,ide o to, že žalova,na Je n~
cha tel bez zlého úmyslu, ba
neboť nekalé s?utěže dopusÍltl, ~e ,můze ťoa se ak týče druhé výtky, že
dokonce I Jednal1lm3cel~ bezde~!'b~~i jednání~ žalované poškozen, požalobc,e nebyl, po pnpade nemo P. ~ Č. v likvidaci je zastupován, sou~
něvadz pry jako spole~m~thrdml)' k J'ednání žalované strany. svolenI v zaními likvídatory a kdy z tJ o a I
.

předchozím zjíštění, že není chemicky upravena, a že v odstav~t

§ 4 cit.
§ 4 cit.

,

_
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jmu zdárné likvidace, by mohly býti staré stroje. výhodněji prodány, jednali jeho jménem a na jeho prospěch, nemůže odvolací soud s názorem
odvolání souhlasíti a má shodně s prvým soudem za to, že v souzeném
případě skutečně o nekalou soutěž ve smyslu ,zákona jde a že zejména
též žalobce mohl jednáním žalované strany býti poškozen ve své vlastnosti jako její soutěžitel. Jest především uvážiti, že dřívější, nyní v likvidaci se nalézající firma P. a Č. není jako taková v obchodním světě a
styku totožná s nynějším samostatným podnikem žalobcovým, přes to,
že byl a vlastně ještě je veřejným jejím společníkem a že tudíž jako
. konkurent žalované firmy má zajisté zájem na tom, by zneužíváním korespondence dřívější společenské fírmy nezískávala žalovaná firma pří
soutěži s ním výhodnější posice před ním, obzvláště když na jednání likvidatorů nemá vliv, ačkoli jde o věc, která se í jeho dotýká a které nemůže sám zabrániti. I když snad jednáním žalované mohlo by se docíliti
lepšího úspěchu likvidace, který by pak přišel i žalobci k dobru, přece
jen na druhé straně je zase tím poškozován při svém nynějším podnikání, neboť nemůže o tom býti pochybnosti, že žalovaná používáním doporučení platících nikoli jí, nýbrž dřívější firmě, upravených uměle tak,
jako by adresovány byly jí samé, může získati zakázky, které by jí jako'
takové nikdy nepřipadly a mohly by po případě také připadnouti žalobci. Že žalovaná strana vzala továrnu dřívější firmy do nájmu .a koupila nedodělané (neprodané) její stroje, neopravňuje ji ještě ani s pří
padným svolením likvidatorů k tomu, aby na úkor jiných svých soutě
žitelů, mezi nimi i žalobce falSovala nepatřící jí korespondenci takovým
způsobem, jak činil;j, a který příčí se nejen dobrým mravtlm soutěže,
nýbrž i dobrým mravům vůbec.
Ne j vy Š š í s.o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

Není v rozporu se spisy úvaha napadeného rozsudku, že žalovaná
na základě uměle upravených doporučení, jako by. byla adresována jí samé, získati zakázky, k,teré by jí jako takové nikdy nePřiPIlY
a mohly by eventuelně připadnouti žalobci, Především jde právě 'en
o úvahu a nikoliv o tvrzení skutkové okolnosti, z níž by byly vyv 0vány závěry a jež by se nekryla s obsahem spisů. Ale ani věcně není
tato výtka oprávněna. Žalovaná sama připouští, že upravila doporučení
za ,tím účelem, aby snadněji a rychleji mohla odprodilti stroje, které
převzala od likvidátorů. O odprodej strojů tedy šlo, nikoli o jejich výrobu, odprodeji však nevadily patenty žalobcovy, když likvidátořispo
lečnosti P. a Č., jíž stroje patřily a jejímž veřejným společníkem byl
žalobce, nečinili námitek, naopak stroje ty žalované firmě právě za úče
lem odbytu přenechali a k urychlenému odprodeji. napomáhali. Při prodeji těchto.strojůyyvinula pak žalovaná firma závadnou .činnost, kterou
nižší soudy právem charakterisují jako příčící se zákonu proti nekalé
soutěži (§§ 1 a 2 zák. čís . .111,11927 sb. z. a n.). Odvolací soud zejména
správně poukazuje k tomu, že ,í žalobce mohl býti jednáním žalované
poškozen ve své vlastnosti jako soutěžitel. Že pakžalovan<Í. hleděla získati přednost s o 1I'.ě a nikoliv strojům, je patrno právě z úpravy doporučení tak ,jako by byla adres,ována na ni. . Kdyby byla chtěla dopo-·
může

čovati jen stroje, nemusila vůbec zakrývati sku!ečný jejich původ;
důvodům napadeneho rozsudku, ktere
ruma k stačí poukázati k vystižným
•
Jdovoláním nebyly vyvráceny.
čís.
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splátkové obchody (zákon ze dne 27. dubna 1896, čís. 70 ř: zák.): ,
Není podstatnou náležitost! splátkové~o obch~?l!, b~ Je?notl!v~
splátk:y byly číselně stejně vysoké nebo vzdy v urcttem udobl steJne
splatne• .
b' d'
'h
Jde o splátkový obchod, prohlásil-Ii ~upit:1 ,pn ~ IC navce, ze otové zaplacení kupní ceny najedn0l! n~m mO,z~e, n~ce". prodatel zaslal
kupíteli na zapravení kupní ceny nekohk slozmch hstku.
vo

(Rozh. ze dne 11. května 1934, Rv I 737/34.)
povolení exekuce na základě rozsudku okresního soudu ve
vnitřní město, podali ,dlužníci odpor, ježt~ prý j~e o, splátkovy
podle zákona ze dne 27. dubna 1896, ČIS. 70 ; .. zak. Pros o u dp r v é s t o I i ce vyhověl odporu a prohlastl exekucI za
nepřípustnou. O d voLa c í s.o u d odpor za~ítl.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prveho soudu.

Proti
Vídni 1.,
obchod
ce sní

Důvody:

Jádro řešení s?uzeného .?řípad~ spo~ívá jen v zodpovědění ot,ázky,
zda mezi stranami byl uzavren splatkovy obchod ve smyslu § 1 zakona
ze dne 27. dubna 1896 čís. 70 ř. zák., čili nic. Splátkovými ?b<;h?dy ,!.e
smyslu tohoto zákona jsou zvláštní úvěrové obchody; u 11I5'hz Je J;nznačné _ nehledíc k ostatním náležitostem § 1 CIt. zak. pozad?~an~m,
_ že trhová cena za dodané zboží má býti zaplacena po castkach
(splátkami). Zákon ovšem Jinak blíže nevyznačil pojen: ~plátk,~vého
obchodu, ponechav rozhodnutí o to~ okolno~!em Jedno,thveho p.npadu
(§§ 8 a 9 splátkového zá,kona)" zeJmena a~~ bh~e nevys~ethl, Jak Je r~z
uměti slovům »zapravelll kup11l ceny po ca~!ka~h«',Nez, z pOJn;u. splatkového obchodu, jak se vytvořil v hospodarskem !Ivote'o Jakoz I ~~elu
splátkového zákona, vydaného v zájmu a k ochrane kupcu !lOsp~dars~y
slabých, vyplývá, že jde o splátko~ý ~bchod ve smysy:,splatk,oveho z~
kona vždy tam, kde kupní cena ma byh zaplace,na vetslm poct<;m splajek v poměru k celkové její výši a to splátek, Jez JSou J:?n?thve hosp'o~
dářské situaci kupitele přiměřeny a jež mU tak umoznuJ} ko~pl vecl
za cenu, pro niž. by jinak neměl úhrady. ~ro P?Je~ spla.tkoveho obchodu je rozhodný právě tento znak a nenl pot;ebl ~ a11l podstatnou
náležitostí splátkového obchodu ve smyslu splatkoveho zakona, a?y
snad byly jednotlivé splátky číselně stejně vysoké nebo vždy v. UTčlte;n
údobí stejně splatné (§ 3 zákona splát. opakem). P?suzuJe-h se .vec
S těchto hledis-ek, rozhodl odvolací soud právně mylne, nesl;l,:d~l-h ve
smlouvě mezi stranami uzavřené splátkový ~bchod. ťodle zpsten,1 napadeného rozsudku měla býti cena objedna?eho ~??ZI, vym~hana podI~
exekučního spisu okresního soudu v S. ny11l ve vysl 4.599 Kc (bez UToku
Civilní rozhodnutí XVI.
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a útrat).' zaplacen~ ve l~ůtě 12 mě~íců, při čemž povinná při uzavření
obj~dna~k~ pr?hlaslla,. ze ~ o t.o v e }aplace.ní kupni ceny na jed n o II
nem mozne. Tlm dala jasne najevo, ze kupm cenu chce a může zaplar!"
jen ve splát~ách: KdJ:ž. ,:ymáhající firma, hledíc k tomuto projevu, p~~
slala povmnym, jak zjIsteno, na zapravení kupní ceny 6 složních lístku
jest.; toho jen zř,ejn;o, že prohlášení povinné o tom, že může zaplatiti
zbo':l Jen ve splatkach, vzala na vědomí a že s ním též souhlasila.
Dluz.~o tedy ;lbsah smlouvy o zpi'!sobu splácení podle § 914 obč. zák.
vylozltl tak,.ze stranamI bylo do hod n u t o, že kupní cena má býti'
~aplac:,na ?~ h e n; jed,noho roku a to v šesti splátkách. Povinným, kteři
JSou pnslusmky stred~lch Vrstev, byla tak umožněna koupě zboží, jehož
~enu nem?hlI ~otove na]ed~ou zaplatiti., S~, zřetelem na to, jakož
I ~ !0m.u, ze pradlo ,bylo dodano, Jak vymaha]lcI fIrma sama připouští,
]este pred zaplacemm kupní ceny, nabyl uzavřený obchod dohodou
o zaplac~ní kupní ,ceny, ve splátkách povahy obchodu splátkového ve
smJ;slu zakona splatkoveho. Na tom, že nebyla dohodnuta určitá výše
sp]atek a J1~h splatnost,: určitém období nezáleží, neboť, jak již vylozeno, nem to podstatnym znakem pro pojem splátkového obchodu.
Okr~sní s::lUd ve Ví~,ni,
vnitřní m,ěs,to - byl tedy podle § 6 splát~
~oveho zakona nepnslusny k pro]ednam sporu z tohoto obchodu (o vý- .
]Imku odst. 3 t?hoto ustanovení !u, nejde a její předpoklady nebyly ani
tvrzeny) a nem proto all! exekucm IItul - rozsudek uvedeného soudu
z,e dne 18. dubna 1933 č. j. 9 C 783/32-2, na základě něhož byl1.
IImto soudem povolena exekuce proti povinným, v tuzemsku bydlícím,.
v tuzemsku vykonatelný (§ 80 čís. 1 ex. ř.).
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Manželi, jenž jest nezaviněně bez zaměstnání a pobírá nepatrnou
podporu nezaměstnaných (průměrně 30 Kč týdně) nelze uložiti placení
výživného manželce.
'

kyně přispívati.

V uvážení této okolnosti bylo žalobní žádání žalobkyně,
by žalovaný byl uznán povinným poskytovati jí výživu 300 Kč měsíčně,
pro tentokráte jako neodůvodněné zamítnouti a bude na žalobkyni, by se
později domáhala na žalovaném poskytování výživy, až se jí podaří
prokázati, že má žalovaný dostatečných příjmů, by jí mohl na výživu
P řispívati. O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání žalovaného, vyhověj
však odvolání žalobkyně a uznal žalovaného povínným platiti žalobkyní
výživné měsíčních 90 Kč. V otázce, o niž tu jde, uvedl v d ů vod ech:
Nelze souhlasiti s názorem prvého soudu, že žalovaný nemůže býti odsouzen, by platil výživné, protože každý manžel jest povinen, by se
o manželku staral, ať má manželka jmění nebo výdělek, nebo nemá.
Kdyby měl býti manžel zproštěn vyživovací povinnosti proto, že jest
bez zaměstnání, bylo by snadno obcházeti zákonný předpis § 91 obč.
zák. tím, že by se manžel, kdyby mu hrozilo v dohledné době placeni
výživného, zbavil jmění neb opustil výdělečné zaměstnání. Žalovaný jest
54 roků stár. Že jest práce neschopen, tvrzeno nebylo. Byl v době podání žaloby ve službách firmy Ř. jako sezonní dělník, od 14. září 1932
jest bez zaměstnání a béře podporu týdenních 30 Kč, jmění nemá. I když
jest obecně známo, že za nynější hospodářské krise jest v každém oboru
zaměstnání nesnadno najíti práci, přece jest uznati, že manžel v nejlepš"ím mužném věku, práce schopný, přičiní-li se řádně, může nalézti
zaměstnání, kterým si vydělá tolik, by alespoň částečně mohl plniti zákonnou povinnost živiti manželku. Podle § 1 zákona čís. 4/1931 sb.
z. a n. jest povinností manželovou, by se všemožně snažil nalézti a vykonávati takovou činnost, by poctivým způsobem mohl plníti zákonný
závazek proti manželce. Zákon stanoví v § 91 obč. zák., že manžel jest
povinen, by poskytoval manželce podle svého jmění slušnou výživu,
což jest vykládati tak, že nerozhodují jen přechodné majetkové poměry,
nýbrž že záleží na všeobecné možnosti a schopnosti k výdělku.
N e j v y Š š í s o u d vyhověl dovolání žalovaného a změnou napadeného rozsudku obnovil rozsudek prvého soudu.

(Rozh. ze dne 11. května 1934, Rv I 896/34.)

K

žalobě manželky uznal pro c e sní s o udp r v é s t o l~ e na

ro~vod • manželství z viny žalovaného manžela, zamítl však pro tentokrate zalobu, pokud se domáhala na žalovaném placení výživného
3?0 Kč m,ěsíčně. V tom!o s.měru uvedl v d Ů vod ech: Podle § 91 obč.
za~. Jest z~loval:1. n;anze] ~alo,~kyn~ povinen poskytovati jí podle svéhO'
tmem a ,svy~h pnjmu slusne vyzlvne. Po této stránce jest však výpovědí
zalo~a~eho I,:ko strany ve spojení s legitimací jeho vystavenou ústřední
soclalm PO]lsťovnou. ze dne 15. prosince 1930 a sdělením obecního
úřadu v 115:. zjištěno, ž~ žalovaný posledně pracoval u akc. společnosti
J. od 15. rIJna do 12. lIstopadu 1931, pokud se týče u Václava N-a od
6. d~~na do 13. září 1930, a že od této doby jest vůbec bez zaměstnání,
p'o~lra.podpor~ nezaměstnaných průměrně 30 Kč měsíčně, aniž by měl
jllly pn]em, a ze ho mimo to živí S-ová, s níž společně žije. Z těchto
zjišt~ných okolností, vypltvá oa jest soud přesvědčení, že žalovaný nynt
nema am d.o~!atečnych pnJlllu 'pro svou osobu a svou výživu a že není
mu za nyne]slch okolností mozné, by byl s to něčím na výživu žalob-

Důvody:

S vývody dovolacími, uplatňujícími důvod podle čís. 4 § 503 c. ř. s.
. jest souhlasiti, neboť odvolací soud nesprávně věc posoudil po stránce
právní, uznav, že žalovaný je přes svou nezaviněnou nezaměstnanost
povinen poskytovati žalobkyní výživné 90 Kč měsíčně. Tento výklad
neodpovídá ani předpisu § 91 obč. zák. ani § 1 alimentačního zákona
čís. 4/1931 sb. z .a n., neboť obě tato zákonná ustanovení, vykládají-li
se ve své souvislosti, stanoví povinnost vyživovací jen za předpokladu,
že k vyživování povinný má bud' jmění nebo dostačující výdělek anebo
aspoň možnost a schopnost vykonávati přiměřenou výdělečnou činnost,
což podle zjištění ohledně dovolatele nedopadá. Tento výklad je podporován' i ustanovením § 16 - I dílčí novely k obě. zák. - upravujícím
rovněž zákonnou vyživovací povinnost, ovšem nemanželského otce
k dítěti, ano výslovně uvádí, »od určení míry zaopatřovací povinnosti
budiž upuštěno, pokud je podle poměrů nemanželského otce zcela vyloučeno, by mohl k zaopatření něčím přispívati«. O tom, že žalovaný by
34·
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Konkursní řád ze dne 27. března 1931 čís. 64 sb .
Rekur
f
h
,.;z.an.
• •.s pro I roz odnutí konkursního komisaře jest podat"
u neh.oz Je konkursní komisař činný.
1 u
Zalohy povolené správci konkursní podstaty
.
.
k za~r~ve.ní p~hledávek za podstatou jen v mezích §~~ ~~r~vc.e ~oužít!
se zreJmym, ze podstata nestačí ke kryt'
hl d'
n . r., s alo-It
Nesmí ze zálohy uhraditi své osobní v' d ! po ~ avek za podstatou.
nepř~hliž~ie .k ostatním pohledávkám p~~~~~e E~~ .POds;atu ~činil,
na nem zadano. Nestačí-Ii podstata ani k úplné úhrad' z ~aPhachent' bylo
vyď'
, .. .
e vsec o ovych
am, m~sl.' Je Jen poměrně hraditi.
• Z~platll-It (srazil-li si) správce konkursní podstaty
'I
~~~t7s)~~:ta!ečností .Ptokdstaty ,~yl poyinen (oprávnětť), ~~č~~~~re §í~Ó
.
, • r. za maje ovou ujmu vsem účastníkům a ten ko
bl·
~~~~~::~~~~c~~~~e býti k vrácení přeplatku doháněn žalob~u ;~ b~z~

zl

(Rozh. ze dne ll. května 19G4, RII 188/34.)
Ve sporu Dr D-a -dvokát
p' k
'
firmy Z
Ch . Of S' a
a v .. , ]a o spravce konkursní podstaty
ského S~~du ~
I ~mu~~ W:~?VI byla. pravoplatným usnesením krajdl'
. ze ne
. zan 1933 zaloba pro místní nepříslušnost
ž~l~~:~:~~ ~oá~~udodmítnu!a a ~trana žalující UZnána povinnou zaplatiti
P d' ,
a y rozepre zpusobem v konkursním řádě stanoven' m
o aUJm ze dne 19. hstopadu 1933 navrhl Samuel W II konk
~h .
soudu by spr' .
d t tl"
.
urSUJ o
aVCI po s a y u ozd, aby útraty jakožto pohledávku za
d '
g~s:tatou zapla.tJ!?31vrhovateli ~o .o~mi d~í pod exekucí podle § 79
~ (3) konk. L tez samosobne, jezto pry ve sporu pokračoval své
~?lne a svou nedbalostí útraty zavinil. Konkursní komisař 'e už b I~
zadost ta k přímému vyřízení postoupena, usnesením ze ďn~ ~liSro
pad~ ,1933 poukazal ~onkur~n.!ho správce ve smyslu § 126 odst. (3) a
~t~t89 odst . .<5) kon.k. L, .by recenou útratovou pohledávku z konk. pod- .
za~~Í!~ po pn~ade, aby podal zprávu, proč zaplatiti nemůže nebo
n~~ě ce~j". yz. Se spravce podstaty vyjádřil, že útraty zaplatiti nemůže
va ,z pry podstata nemá peněžní prostředky konkursní komisař
US~~S~ll1l? ze d~e 4. prosince 1933 uvědomil žadatele o obsahu tohoto
~YJadrell1, dokladaje, že konkursnímu správci byla z podstaty poskytuta .celkel?zaloh3124.102 Kč: V. p~dání ze dne 7. prosince 1933 žadatel
oqeprel, VZIÍ!. na vedomost vyjadrenl správce podstaty a setrval při svém
P~vo?~lm navrhu . .usnesením ze dne 9. prosince 1933 konkursní ko~Isa; zadatele s Í!mto opětným návrhem poukázal na své vyřízení ze
~e • 2. hstopadu a 4. prosince 1933. Rek u r sní s o u d v hověl čás
tecne rekursu .a změnil napadené usnesení tak, že správcl konkursní
podstaty pouka.zal, aby z podstaty uspokojil útratovou pohledávku Samuela W -a v častce 1.269 Kč 20 h, a to, by ji uspokojil podle okolností
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toho času tak učiniti mohl netřeba se šířiti zjištěno r že od
19~1 Je !,ezaviněně bez zaměstnání a pobirá pOdpo-ruI, nL~Z~;~ěl~~~~~t~:(~
prumerne 30 Kč týdně.

,':j,

-

oměrně ve smyslu § 50 (2) konk. řádu. D ů vod y; Rekursu proti ·usnerení konkursního komisaře ze dne 4. prosince a 9. prosince 1933 vznesenému jest částečně přisvědčiti. Usnesení konkursního komisaře ze
dne 22. listopadu 1933 nelze považovati za konečné vyřízení, poněvadž
poukaz v něm obsažený byl ihned zkřížen současným dodatkem, aby
správce podstaty podal zprávu, proč zaplatiti nemůže nebo nechce. Pří
správném postupu měl ovšem správce podstaty býti slyšen napřed ..
Právem tedy vytýká rekurent, že napadenými usneseními ze dne 4. prosince a 9. prosince 1933 jeho žádost vlastně nebyla věcně vyřízena.
Pokud se týče návrhu opřeného o ustanovení § 79 odst. (3) konk. ř., šlo
by podle stanoviska žadatelova o škodu způsobenou konkursní podstatě
jako celku, a v té příčině rozhodnouti přísluší konkursnímu soudu při
vyřizování účtu správcova (srov. Komentář Voskův k § 79 konk. ř.
str. 275). Není tedy žadatel na podkladě § 79 k. ř. ke zmíněnému návrhn
oprávněn a netřeba se po té stránce s věcí dále obírati. Leč jinak jest
rekursu v podstatě dáti za pravdu. Stěžovatel se svou pravoplatně
určenou a splatnou pohledávkou útratovou je věřitel~m podstaty a má
tedy podle § 126 k. ř. nárok na uspokojení, nehledíc ke stavu řízení.
Správci podstaty náleží pečovati o to, by měl pro uspokojení věřitelů
podstaty včas po ruce potřebné hotovosti. Ze spisů je patrno, že konkursní komisař poukázal správci podstaty postupně na zálohách celkem
31.102 Kč, tedy vlastně více, než dosud činí výtěžek z realisované podstaty (úhrnem 29.585 Kč). Vyjádřil-li se správce podstaty, že prý podstata nemá peněžní prostředky, třeba si proti tomu ujasniti, že při uspokojování pohledávek za podstatou mají podle § 50' (2) konk. ř. jen
hotové výdaje, zapravené zálohou správcem podstaty, přednost před
ostatními pohledávkami. Mezi sebou se pohledávky za podstatou uspokojují poměrně; nelze však požadovati, by vráceno bylo placení, které
již bylo vykonáno. Pokud tudíž byly zálohy poskytnuty na nároky
správce podstaty, nemohou· ovšem býti šmahem považovány za vykonané placení, jehož vrácení nelze požadovati, neboť jen hotové výdaje,
které správce podstaty záložmo zapravil, mají přednost před pohledáv. kami za podstatou. S tohoto hlediska nařídil rekurs ní soud, aby od konknrsního správce bylo vyžádáno přesně vyúčtování dosavadních hotových výdajů, tak aby byl zjednán co možná spolehlivý podklad pro
posouzení nynějšího stavu podstaty. Vyúčtování správcem předložené
ovšem nezjednává ještě takového podkladu, ježto se neomezuje na hotové výdaje pokud se týče neuvádí, kolik z jednotlivých položek při
padá na hotové výdaje. Účtované tam položky činí úhrnem 30.158 Kč
78 h, kdežto výtěžek z podstaty realisované vykazuje se celkovou část
kou 29.585 Kč 50 h. Podotknouti jest, že zejména útraty předchozího
vyrovnacího řízení úpadkyně 12.8501 Kč, účtované útraty zastupování ve
sporech a ostatnich právních záležitostech mají zde přednost rovněž jen
co do hotových výdajů, které jest ještě vyšetřiti. Pokud tedy dosavadními hotovými výdaji nejsou zálohy konkursnímu správci poukázané
vyčerpány, jde o peněžní prostředky, které tvoří úpadkovou podstatu,
takže konkursní správce je zásadně povinen z těchto hotovostí uspoko"
jiti pohledávku rekurentovu již nyní. Bylo .tudíŽ rekursu částečně vyhověti, jak ve výroku uvedeno. Stanoviti však pariční lhůtu 8denní, jak
rekurent byl navrhl, bylo by možno jen v tom případě, kdyby už nyní
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bylo zjištěno, že úpadková o d s t a t '
.'
hledávky reku rento vy TomuP t k a postačl k úplnému zapravení;
'
11e' presne
,
, znama<.
,
d osava d l1Ich
hotových' výda'ů a nem
, , ' 'pokud"m
z~ pOdstatou, které by sna~ ~ělvYte, eventualn.lch dalších pUll.eaavek
davkou rekurentovou (§ 50 odst Y(2{~ u~po~oJeny poměrně s pohle_
konkursního komisaře naléhatí n~ to bon.!). ~ude, arci ~~vinnosti
konkursmho správce byl stav odst t y dalslt1~. presnym vyuctováni m
......
konkursní správce bez průtahu p h a,ř co neJdnve vyšetřen a
N e j vy Š š í s o u d
vy ,ove poukazu ve výroku uu,a:zellénlu
kursní podstaty.
nevyhovel dovolacímu rekursu
D II vod y:
, Neodůvodněnou jest výtka že rekurs '
,.
pry byl podán u nepříslušného' okr
'h mel bylI odmítnut, poněvadž
licí jes~ krajský soud v O. Neboť eS~1 o ~oudu vP., ač prý prvou stokomlsar, proti jehož usnesení re~u~s r~sl1Iho s?udu v p. jest konkursní
rozhOduje jako samosoudce v
' h l podan, a konkursní komisař
soudu (§ 77 odstavec (2) k. ř eČíSve~~c/31 ne vyhrazených konkursnímu
odsta~e,c prvý poslední vět k~ . ,
o ~b. z; .a ,n.) a podle §
189
hoduJlclho jako konkursní sKud ~~'df' .§ne~~~ze bylI clenem senátu rozk?nkursní komisař rekursu při;nati O~kl' d ?~~tavec (3) konk. ř. mŮže
zakonných předpokladů vyhověti sám ~ ac, uCI!,ek ,a dokonce mu za
§ 520 c. ř. s. a § 188 konk ř ies
. . toho zreJme plyne, že podle
konkursní komisař ]'ako s~m~šoutdPodaÍl}ek~rs u onoho soudu, 'u něhož
Ve , .
, .
Ce ]e cmny
ve CI same Jest sdíleti s rá "
.
povolené správci konkursní tdstV~y nazor rekursního soudu, že zálohy
smí Správce přes doslov § 1f6 d a/ podle § 127 odstavec (3) konk. ř
pohledávek za podstatou jen () s ,a~ec (1) konk. ř. použíti k zapraveni
ž~,pod;;tata nestačí ke krytí V~~~~ZIC hl~ 5? konk. ř. stalo-Ii se zřejmým;
pnpade mají ovšem podle § 50 po cdavek za podstatou. V takovém
ta vec (2) ko~k. ř. přednost před "
ostatními pohledávkami hotové v
. podstaty. Nelze však tomu rozumli rk z,:pravene ,zalohou správcem
a , ze SI spravce smí ze zálohy
uhradIti své osobní výda'e kt'
ní~n pohledávkám za' poh~tat~~e P.roh podstatu u~iníl, nepřihlížeje.l< ostatJez byl povinen zaplatiti vřed ]IC z }apla::enr bylo na něm žáC!'lí.no a
vydání správy. Neboť, nesrací_~ostn~m poradí. ro~něž, ja~ožto hotová
techto hotov)'ch vydání musí i' .po st,at~ apl k uplne uhradě všech
muela W-a 1.269 kč 20 h' t ]e Jen pomerne hraditi. Pohledávka Saodst. (2) a § 115 konk 'r' a]oebs Phohledahvkou za podstatou podle §§ 114
,
,
'.
sa Ule I otov'
ď' k '
,
povmen ze zalohy zaplatiti Ne ,,'
a, vy anr, tere spravce jest
roto
, spravce odpírati poměrné pIacení pohledávky W-ovy z· d' mudze 12
'd"
,
uvo u ze zaloha Jest v '
,
vy aJI spravcovými. Poukazuje-li do o I ' " k
ycerpana osobními
1~976 sb. n, s" 'kde jest vysloveno ;e :~r le urent na rozhodnutí čís.,
nen za konkursního řízení pohled.' k
!t~I za ,podstatou Jest opráv·exekuci, jakoby konkursu nebylo a~e~/'~z~ ovaÍl a ::ésti i uhražovaci
cItelnost podstaty a nestačí-ll' .' Pt' IZl , ze tu se predpokládá dosta'
k
-",
' les I exe kuee od toho k --k
,.
P us tna,
po ud prevvsuje onu částku kt ' b .
o }mzl u neplJ~
podstaty připadla, správce iest oprá e:a y podle pomeru na věřitele
prah exekuci se brániti. A jest sprá v~en a, povmen podle § 35 ex. ř.

?1:

a

vny

1

nazor rekursniho soudu, že·

předchozího vyrovnávacího řízení, útraty zastupování ve sporech
ostatních právních věcech mají přednost také jen co do hotových vydání. Podle § 50 odstavec (2) poslední věta konk. ř. nelze ovšem požadovati, aby bylo vráceno placení, které již bylo vykonáno. Avšak o to
tu nejde, ano se nežádá vrácení toho, co správce podstaty na hotových
výlohách zaplatil sobě neb osobě třetí, nýbrž o to, zda naložil se zálohou podle § 50 konk. ř. Zaplatil-li více, než při nedostatečnosti podstaty byl povinen, ručí podle § 79 odstavec (3) konk. ř., porušil-Ii tim
povinnou péči, za majetkovou újmu všem účastníkům a věřitel, jemuž
bylo zaplaceno více, než podle § 50 konk. ř. mu příslušelo, může býti
k vrácení přeplatku doháněn žalobou pro bezdůvodné obohacení. Poukazuje-li dovolací rekurent, že by správa byla těžkou povinnosti, kdyby
správce podstaty - advokát měl dostati za prohrané spory při nedostatečnosti podstaty jen hotová vydání, a že by odporovalo advokátnímu řádu, kdyby advokát měl bezplatně pracovati, přehlíží, že i mezí
věřitely za podstatou platí při nedostatečnosti podstaty stejné poměrné
nakládání s nimi a že nelze prostě podle časového pořadí zaplatiti ta
hotová vydání, o něž bylo žádáno, na úkor ostatních pohledávek za hotová vydání, a že tu nejde o bezúplatné konání prací advokátních, nýbrž
o to, že není dostatek prostředků k plné odměně advokáta, což se i mi-

i útraty
11

mo kqnkurs

přiházívá.

čis.
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Bylo-Ii zástavní právo, jez jest v knihách sice dosud zapsáno, ale
dluh jím zajištěný zanikl placením nebo spojením (konsolidací), převe
deno po povoleni vnucené správy, avšak před příklepem v dražbě, jest
k němu při rozdělenl nejvyššího podání za vydraženou nemovitost při
hlížeti.
(Rozh. ze dne ll. května 1934, RII 201/34.)
Rozvrhuje nejvyšší podání za exekučně vydraženou nemovitost při
kázal s o II d P r v é s t o I i c e Josefu P-ovi v knihovním pořadí při
hlášenou pohledávku přes odpor Dr. L-a a uvedl v tomto směru v dllvod ech: Proti přikázání pohledávky podal vymáhající věřitel Dr. L.
odpor z toho důvodu, že jde o pohledávku, která byla vložena v pořadí
vymazané pohledávky Občanské záložny 10.000 Kč v době, kdy co do
nemovitostí v dražbě prodané byla v běhu vnucená správa, Odporem se
dovolává odporovalel § 470 obč. zák. Než odporovatel jest na omylu.
Takovýto převod při vnucené správě již zavedené jest bezúčinný jen při
rozvrhu výtěžku vnucené správy, sám O sobě v.šak trvá převod dále, nemůže jen požadovati uspokojení z rozdělovací podstaty získané vnucenou správon. Okolnost, že byla v době převodu pohledávky zavedena
vnucená správa, jest v tomto případě bez významu, neboť předmětem
tohoto rozvrhu jest nejvyšší podání při reální dražbě. Pří reální dražbě takový převod jest neplatný v případě, že se převod stal po příklepu. V této
exekuční věci se stal příklep dne 2, prosince 1932 a převod pohledávky
nastal již dne 17. listopadu 1932, takže i tu jest pohledávka po právu.
Rek u r sní s o u d změnil napadené usnesení v ten rozum, že se k odporu vymáhajícího věřitele Dr. L-a při rozvrhu nejvyššího podání k po-
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hledávce josefa P-a nepřihlíží a že. se °
hce ukládá, by tuto uvolněnou Částk dusl~dkem t;>ho soudu prvé sto_
na prázdno. O ft vod y: Názor sou~ rozvr, I na zas~avní věřitele vyšlé
by' vadila jen tomu, by bylo přihlíž u ~rve. stoh~e, ze ~nucená Správa
pn rozvrhu výtěžku vnucené sr' en? ;astavmmu pravu josefa P-a
při~líženo nebylo při rozvrhu ~:·i, z,e vsak ~e:adí ~omu, by k němu
drazbou hypotekárního statku .
YSSlho pOdam, dOClleného vnucenou
obč. zák. takovéhoto rozdílu ~~~s , v r?~p,oru se zakonem, který v § 470
vému zástavnímu právu nesmí b ~~.', ~y rz zcela jasně praví, že k tako
dříve, než bvlo z knih vym ' y 1opn r~zv:hu výtěžku přihlíženo kdy:
"d·
azano puvodm zastavn"
b
'
z
preve eno zástavní právo byl hypot k"
1 pravo ne o než bylo
bou nebo byla-Ii povolen'a J'eho vn e ar,m st~tek prod,;n vnucenou draž_
Ne'
, , ,
ucena sprava
J v y s S 1 S o u d obnovil usnesení prvéh~ soudu.

1 ..

O Ů vod y:

.. Ustanovení § 470 obč. zák rav"
. '.' '" ..
tezku k zástavnímu právu . ~'.p
1, ze ~e nepllhllZI pn rozvrhu výdluh jím zaiištěný z"nikl plaJ:z .lest ~ kmhach. SIce dosud zapsáno ale
až do příklépu nebo až do pOV~f' ~e o spolelll m, (konsolidací), nebyly-li
stavní právo na jiného řeved
em v?u,cene spravy nemovitosti neb zánelze přihlížeti k tako~muto e~r~t~:~~~edy, dva př<:dpoklady, za nichž
d,r~vu: ~?IZ by výslovně pravll, zda prvý předpoklad platí jen př'
a 9r~hý předpoklad jen při rozděle~rOZ) ,~m vytezku z. vnuc~né dražby
~az?6 z NPře~pokladůplatí samostatně ?p~f r~Z~ě~~:,ce~~, ~Pkravy,. či zda
raz y. edusledný jest závě
k
'h
1 vy ez u z vnucené
.
druhý předpoklad platí i při ~o~~ě~~~~I ~t~?~?U, odvozuje-.li z toho, že
ně~adž prý zákon nerozlišu'e N
1 vy ez u z~ vnucené dražby, poJem dražebního řízení nerr!á' vů~~~ť z ustanov~llI toho plyne, že zahás nemovitostí, nýbrž teprve příkle Vltd na p~avo vlastníka nakládati.
právo ničí a tím méně muoz'e
d P', e y zmena vlastnictví toto J'eho
zave em Douhé vnuce'
.
k
o zmenu vlastnictví, toto vlastníkovo .,.. "T ne spravy, de nejde
sledný závěr, .že převodu takov'h
pravo ,mcI 1. ,Z toho následuje dů
cené správy nepřekáží zahájení ~n~c za~tavn:ho pr~va po povolení vnukud Jest disposicí s kmenov' mm' t~ne spravy. Prevod Jest účinný, popři ~ozdělení nejvyššího pOaání :J=I_I~m, a Je~t ~,němu proto přihlížeti
~,OVltOSÍl, JEn na výtěžku z vn~cené s s~ prea pr!kl~p.em zavazene_
ucasten, an 00 povolení vnuce'
, pravy ,nes ml bylI nový nabyvatel
těžky z vnu~ené s ráv
. ne. spra~'y nem oprávněn nakládati s v'k, takovému zástatním~ ;rf~~t~ !f:n €r~/~lZdělení t~cht? výtěž~ů nesl,í
zastavního Práva 17. listopadu I~,llr!edlzeno. Ponevadz jose! P. nabyl
po povo!em vnucené správy,
ze dne 17. srpná 1932, avšak před'
1932, jest k zástavnímu pra'v
.. pn, epem, Jenz se stal 2. prosince
"
' .přihlížeti.
.
U pn rozdelení neJ'vy"'h
,d razene
nemovitosti
SSI o po d"anI za vyv

}

"kt
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Dvouletá lhůta § 9 odpůrčíh .. d
pnpustné její další prodlouženi, o ra u z roku 1914 jest konečná a není
(Rozh. ze dne ll. května 1934, Rv JI 467/32.)

Žalobce domáhal se na žalované, by odstupní smlouva mezi žalovanou a jejím manželem ohledně jedné čtvrtiny mlýna byla prohlášena
proti žalobci za bezúčinnou a by žalovaná byla uznána povinnou trpěti,
by žalobce exekucí na tuto čtvrtinu mlýna vymáhal své pohledávky a
z výtěžku za tuto nemovitost uspokojil své pohledávky. Pro ce sní
s o udp r v é s t o I i ce žalobu zamítl a uvedl v otázce, o niž tu jde,
v d ů vod ech: V souzené rozepři jest v prvé řadě řešiti otázku, kterých ustanovení odpůrčího řádu jest použíti, ježto se odporovatelné jednání, odstupní smlouva, stala dne 25. června 1924, kdežto odpůrčí žaloba podána byla teprve dne 1. listopadu 1929. Žalující strana nemůže
smlouvě odporovati podle ustanovení § 2 čís. 2 a 3 a § 3 odpůr. řádu.
Strana žalující si sice oznámením odpůrčího sporu podle ustanovení § 9
odpůr. řádu prodloužila lhůtu k odpůrčí žalobě, avšak odpor nebyl proveden do dvou let ode dne. doručení, ode dne 22, června 1926, kdy bylo
podání okresního soudu doručeno žalované. Jest sice zjištěno, že žalující
strana opětně podáním ze dne 22. června 1928 oznámila žalované straně
úmysl podati odpůrči žalobu a že toto podání bylo doručeno žalované
straně dne 23. června 1928. Žalující strana tvrdí, že si tím prodloužila
lhůtu k podání žaloby o další dvě léta, celkem o čtyři roky, a že takové
dvojí prodloužení není vyloučeno, najmě, any spory, v nichž pohledávky
žalující stmně byly přisouzeny, ještě pravoplatně skončeny nebyly až
do skončení první prodloužené lhůty k odpůrčí žalobě. Tento názor žalující strany soud nesdí'lí. Ve smyslu § 9, odp. řádu musí odpůrčí žaloba
. býti podána do dvou let od doby, co odporující strana ohlásila odpůrci
úmysl odporovati dotyčnému jednání. Žaloba odpůrčí předpokládá, že
v době podání žaloby jest pohledávka vykonatelná. Nepodaří-li se vě
řiteli dosíci vykonatelnosti pohledávky, než uplyne dvouletá IhťIta ve
smyslu § 9 odp. řádu mu prodloužená, pak nelze mu pomoci. Zákon
ustanovením § 9 zamýšlí jen ulehčiti věřiteli při podání důkazu o vykonatelnosti pohledávky. Nebylo však úmyslem zákona tím, že připustil
pouhé oznámení odporu, stanoviti odklad co do počátku vykonatelnosti
i přes onu dvouletou lhůtu. Zákon o možnosti opětného prodloužení této
lhůty dvouleté nemluví, z čehož jest souditi, že takovéto další prodloužení lhůty nepřipouští. Třebaže tedy věřitel před uplynutím prodloužené
dvouleté lhůty opětně oznámil odpůrci úmysl odporovati dotyčnému jednání, nemá toto oznámení další materielně právní význam. Žalující stmna
nemůže tudíž smlouvě odporovati podle § 2 čís. 2 a 3 a § 3 odp. zák.,
neboť dvouletá lhůta odpůrčí již uplynula. O d'V o I a c í s o n d napadený rozsudek potvrdil, při pojiv se k dúvodům prvého soudu.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání, mimo jiné z těchto
důvodů:

Správně seznaly nlZSI soudy, že dvouletá IhťIta § 9 odp. zákona
z roku 1914, jehož jest zde použíti, jest konečná a že není přípustné její
další prodloužení, jak se dovolatel mylně domnívá. Zákon jest v té pří
čině jasný a nepřipouští jiný výklad, než který mu daly nižší soudy. Stanoveni přesných lhůt, jen vyjímečně z důvodu § 9' odp. zákona o dvě
leta prodlužitelných, má za účel, aby druhý smluvník nebyl vydán nejistotě, zda smlouva má plné účinky a by věděl, od kdy smí počítati
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s její neodporovatelností. Poněvadž žalobce nesporně neprovedl odpor
do dvou let ode dne doručení podání, jímž po prvé oznámil žalované
úmysl podati odpůrčí žalobu, totíž od 22. června 1926, nemůže již
smlouvě odporovati z důvodů § 2 čís. 2 a 3 a § 3 odp. zákona, nýbrž
jen za předpokladů § 2 čís. I téhož zákona.
čís.

13531.

Přlročí podle zákona ze dne 10. října 1924, čís. 240 sb. z. a n.
Byla-Ii pohledávka, jež tu byla již před povolením pnročí, zajištěna
postoupením směnek, když již bylo výstavci povoleno příroči,id~ qi~d
nání neplatné. K neplatnosti té jest přihlížeti z úřadu, třeba nebyla namítána ve směnečných námitkách.
Tuto neplatnost lze namítnouti i indosatáři, jenž se súčastnil neplatného právního jednáni a věděl v době, kdy přijal směnky k zajištěni své
pohledávky za výstavcem, že výstavci bylo povoleno příroČl.

(Rozh. ze dne ll.

května

1934, Rv II 319/34.)

Žalující banka vymohla si směnečné platební příkazy proti přijatelům
čtyř směnek, jež převedl na žalobkyni úvěrní ústav nevyplněným rubopisem k zajištění pohledávky žalobkyně za Úvěrním ústavem. Proce sní s o udp r v é s t o I i c e ponechal směnečné platební příkazy
v platnosti, o d vol a c Í s o u d je zrušil. D ů vod y: Neni sporu
o tom, že Úvěrnímu ústavu bylo povoleno přÍročí od 18. ledna 1933 do
31. března 1934. Z výpovědí svědků plyne, že žalobkyně jest v obchodním spojení s Úvěrním ústavem, že z tohoto obchodního spojení vznikla
žalobkyni pohledávka ve výši 36.000 Kč a že žalobkyně žádala od Úvěr
ního ústavu buď zaplacení této pohledávky neb dostatečné její krytí, po··
případě doplnění tohoto krytí, což se stalo tím způsobem, že Úvěrní

ústav zaslal žalobkyní dne 15. dubna 1933 ke krytí shora uvedeného
salda, které počátkem roku 1933 činilo 36.DOG Kč, 4 směnky po 5.000 Kč,
které jsou předmětem tohoto sporu. Jak svědci výslovně potvrdílí, bylo
jim známo, že Úvěrnímu ústavu bylo povoleno přiročí a že přes to
směnky byly žalobkyní příjaty k zajíštění pohledávky žalující strany
proti Úvěrnimu ústavu ve výši 36.000 Kč. Podle § 5 odst. (1) ~ ze
dne 10. říjua 1924 čís. 240 sb. zák. a nař. o příročí k ochraně peněžních
ústavů a jejich věřitel1t nesmějí za příročí býti staré pohledávky ani pojišťovány ani vypláceny ani jakýmkoliv způsobem uspokojovány. Úvěrní
ústav tedy nesměl starou pohledávku, která podle udání svědků již existovala začátkem roku 1933, tedy před povolením příročí, zajistiti postoupením čtyř směnek, poněvadž postoupení směnek se příčí ustanovení zákona shora citovaného. Směnka sice jest odloučena od právního
jednání (na př. od zápůjčkyj, které bylo podkladem pro vystaveni
směnky, ale je-Ii směnka ještě v rukou věřitele, s nímž bylo ono právní
jednání sjednáno, jsou přípustny námitky plynoucí z onoho právního
jednání, které bylo podkladem pro vystavení směnky. V souzeném pří
padě lze tuto námitku vznésti s úspěchem také proti indosatáři směnky,
ježto žalobkyně se súčastnila tohoto neplatného jednání a věděla, že
Úvěrnímu ústavu již povoleno bylo příročí v době, kdy přijala směnky

.
.
.
roti Úvěrnímu ústavu. Jest tedy přenesení
ku zajištění sve 'pohledavky P I t . iežto takovéto plnění má v zásměnek bianko ll1d?same~te~l nep a ~e: '. akožto smlouva která se příči
pětí neplatno~t celeho pravn~o ]etn)ll1~] hledíc k tomu, 'že již zajištěni
zákonnému zak~zu (§ ~79 o Č. za: .. oe za dobu trvání příročí, má zapohle?á~ky sta.re est zh~k~~e~a z::I~~a;yně proti úvěrnímu ústa.vu být!
žalovalllm sme;,e p? e av
I ' Právem proto strana zalovana
uspo~oj~na: co zl rovnel ]e~h~t~ds:~n~~~'éI10 závazku, jenž byl způsobem
uplatnu]e, ze ne ze se on;a
.•
sen Při tom nijak nepada na
příčícím se zákonu na ~a\ObkYfI/~~~~a v' námitkách v třídenní Ih1ttě
váhu, že ná;nit~a tato ne ~ a ;'F a nneplatnost jednání musí býti vzat
ku vznesem namltek, ponevaoz na
zřetel z úřadu.
.
N e j vy Š š i s o u cl. nevyhověl dovolánI.

k

Důvody:

.
d · \ dovohtelka za Úvěrním ústaPodle zjištění odvolaC!ho sou. ~ me ~Iením ~říročí Úvěrnímu ústavu,
vem počátkem roku 1?33,.tedy pr~ ~~~ buď j~jí zaplacení, nebo krytí,
pohledávku 36.0~0 Kc a .z~dab.o . • . , . v v hověl, zaslav jí dne 15.
po případě doplncm. kryt;, ~~muz" ~V:{~I ,;s~~né lměnky a dovolatelka je
dubna 1933 ke krylt dluzne ? zUS a
' . soud rávem shledal v tomto
přijala k zajištěni své pohledav~y; OdVr~:~~u § 5P(1) zákona ze dne 10.
p!evodu smě.nek neplatne ]edna~ll~79 obč. iák. Předpisy .zákon.,: čís.
[I]na 1924 ČIS. 240 sb: z. a n;
r' a jest k nim hledelt z uradu,
240'/1924 sb. z. a n. jSo,: p~a~em ~e I~~~~vně v písemných směnečných
a není proto přek.ážkou, ze za.l)va;" vy u s ohledem na povolené příročí.
námitkách n.enamltal.I n.ep!atn~~tl;~.::?dže námitku neplatnosti, polcud se
OdvolacI soud nalez;te ta e. o IC~r\ovati roti dovolatslce jako tndotýče nicotnoslt, mohou zalovandlkuplar
přfslušné d1tvody napadeneho·
satářce a stačí dovolatelku o aza I na
.,
rozsudku,
nebyly vyvráceny. vývody dovolal1l.

iež
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•
dní poplatek nemá v zápětí, že
.
Záznam zástavního prava pmo ~~ev.o p"erušeno pokud záznam nebyl
promlčení převodního popla~u zus ava •
',o
podle § 45 knih. zák. vymazan.
.
(Rozh. ze dne 12.

května 1934, R I 455/34.)

.
. ••.
.,
k čně orodanou nemovitost přík.áRozvrhu]e ne]vyssl podal" za ~xe u.. d' n'I poplatek v přednostnJlTI
.
t l ' c e eraru prevo
•
zal s o udp rve ~ o Id
ěnil napadené usnesení v ten rozum, ze
pořadí. Rek u r s n I s o U .• zm • d' řevodní poplatek. D ů vod y:
nepřikázal eráru.v ~ře.dnost;I~ i~~~klugního spisu se zjišťuje, že pl~
Stížnost Jest opr~vnena; ne o I (ku" byl vydán dne 7. prosince 1927, ~e
tební rozkaz o prevodm1l1pOP a
latek bylo zaznamenáno právo za~
dne 20'. února 1928 pro tento pop
. ' znamu byl vykonán vklad
stavní a že dn.e 1O. ~rpna 931 k ~ra~~I:~{~ice podle § 72 popl. zák.
zástavního prava. Pre~?dnl p.opb~ Fednostního práva zástavního, toto
ze dne 9. února 1850 CIS. 50 r. za . p

!
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však se promlčí podle § 14 na'
.
. .
ř. zák. (víz čl. III uvoz. zák. k e~ ~ln. fm; ze dne 3. května 1850 čís. 18

!e~

podle platebního rozkazu měl ~ ,~7 ;rech letech ode dne, kdy poplasUJe Se jen, bylo-li použito zákon/ h ~praven. ,\oto promlčení přeru
máhání poplatku. Záznam stal se d yc 2 O?ucovaclch prostředků k vy_
č~la bě~eti nová tříletá promlčecí Ih3~a ~..un~r~ 1928 :'- tímto dnem zazastavnIho práva byl vykonán t
, . j. az 020, unora 1931, vklad
zástavní právo pozbylo výsadní~brve ,d~~ 10, srpna 1931, takže toto
knihovního pořadí (rozh, čís. 5314 9~~r: lb a požívá nyní jen běžného
N'
,
, s , n, s.j.
e j v y s š í s o u d . nevyhověl dovolacímu rekursu.
Dli

,i,'

y

o d y:

Podle zákonných předpisů v n
d '
šuje se promlčení přednostního ~pa enem usnesení uvedených přeruvodu, užije-li se zákonných proft~:~~l~o pop!at,kJ: z majetkového pře
p;ostředkem jest i zajištění erárních 0 hl vrna~anI, poplatku. Takovým
nIho práva (viz rozhodnutí čís 6123 1999 e bave z a z n a m e m zástavknIh. zák. nepotřeboval záz~am s' r ',s. n. s:l' ,P?dl~ § 38 písm. c)
platku stalo se účinným knihovn' ]J ~vellI, ~ Zajlstem prevodního počala běžeti nová promlčeci Ihůt~m Je o ,zaplsem: takže tímto dnem zapro pre,dnostm l'ravo, která skončila
se dnem 2'0, únOra 1931 N I
výjimečný právní účinek v· to~ ~e prloto. pnsU~Ov~!1 takovému záznamu
zůstává přerušeno po dobu POk~s~, jak člmbstezovatelé, že promlčení
vymazán.
,zaznam ne yl podle § 45 knih, zák.
čís.

13533.

Exekuci z~bavenún živnosti h ,ti k'
,,
. ,
propachtováním této živnosti i s k~~c::i e a ~yct~pn,lcke povin'!ého a
§ 37 ex. ř. z dŮVOdu že zabavená živ i~em~ze reh odporovatt podle
volením "exekuce ~inn '
n?s 1)8 oncesí byla mu před po_
jíž se třeti dOVOlfvá s;;::v~~:uac?,to;an~, nebyl~-Ii 'pa~htov~1Í smlouva,
schválena.
'
ura u e schvalem predlozena a ~
o

(Rozh. ze dne 12. května 1934, Rv 1215/34:)

;!

Žalované byla proti Josefu F-'
I
O
nosti hostinské a výčepnické ktero
povo e?a exekuce zabavením živv Z. na základě k
'd
z povmny provozuje v domě Č. p. 2 I
"
oncese ze ne 4 srpna 1922
h'
zlvnosti i s koncesí Žalobkylle' do' 'h I
a pro. pac tovaním. této
, t
.
ma a a se podle § 37
'
, k
ze ato exekuce je nepřípustná tvrdíc ' .. k k
. ex. r. vyro u,
ventářem přísluší právo výko~ exeku' ze jld e ~n~~s~ a ~ostinci s insP91u se svým manželem (pOvinný~)e ,n1 ~kou~teJ1CI, jezto žalovaná
. za o .lnI s~louvou ze dne 5.
kvetna 1928 propachtovala hostin
a výčepnickou a všemi budovami ec s án~enta~em, ~lvností hostinskou
let a spolu s povinným obdržela P:~h~~ nI, p~c d tovne ,9;'000 Kč na šest
Pro c e sní s o u d r v é s t o I i c ,vne pre e,m v castce 54.000 Kč.
uznal podle žaloby. p
e zalobu zamltl, od vo I a c í s o u d
Ne j v y Š š í s o u d óbnovi! rozsudek prvého soudu.

Důvody:
Exekuční řád nemá předpisu o tom, kdy jde o právo nedopouštějící
výkon exekuce. Jest to výhradně posuzovati podle pravidel občanského
práva. Žalobkyně netvrdí, tím méně prokázala, že podnik, o ,kterýž jde,
a koncese k provozování tohoto podniku potřebná nejsou ve vlastnictvi
povinného, nýbrž uplatňuje jen, že jí živnost i s koncesí byla před povolením exekuce povinným a jeho manželkou propachtována. Nižší
soudy zjistily, že pachtovní smlouva, jíž se toto propachtování stalo,
nebyla správnímu úřadu ke schválení podle § 19 živn. řádu předložena,
Schválení je však podle uvedeného paragrafu nutné k nabytí pachtovního práva k hostinské a výčepnické živnosti. Zjištěno-Ii tudíž, že
smlouva ze dne 5. května 1928 živnostenským úřadem nebyla schválena,
nepřísluší žalobkyni tvrzené jí pachtovní právo a žalobní žádání je již
proto bez podkladu.

čís.
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úprava pachtovného při zemědělských pachtech (vládní nařízeni ze
dne 29. července 1933, čis. 164 sb. z. a n.).
Vzalo-Ii více osob společně do pachtu hospodářský celek nad 250 ha,
aniž pachtovanou půdu mezi sebou reálně rozdělily, nemohou se domá'
hati úpravy pachtovného podle § 7 vl. nar.
(Rozh. ze dne 12. května 1934, R II 171/34.)
Žádost Leopolda S-a o úpravu pachtovného o b a niž š í s o u d y
zamítly, rek u r sní s o u d z těchto d ů vod ů: V žádosti uvádí pachtýř, že spolu s druhým pachtýřem spachtoval dvory P., K. a R. smlouvou
ze dne 21. ledna 1927 na 12 let v celkoVé výměře více než 358 ha. Nemůže býti pochyby o tom podle obsahu ,žádosti, že spachtovaná země
dělská půda činí více než 250 ha. V žádostí není uvedeno, že se pachtovní právo každého z obou pachtýřů vztahuje na jiné pozemky, takže
by každý z nich měl v pachtu méně než 25.0 ha zemědělské půdy. Právní
názor stěžovatele, že při takovém společném pachtu téže půdy vice
pachtýři sluší podle počtu pachtýřů výměru pudy dělití a považovati
úpravu pachtovného za přípustnou, jestliže díl na jednoho vypadající
činí méně než 250 ha, nemá podkladu v ustanovení vl. nařízení
čís. 164/33 sb. z. a n., naopak jest míti za to, že při jednotnosti pachtovního předmětu podle obsahu smoluvy sluší pachtýře společně tutéž
zemědělskou půdu spachtovavší, ,považovati bez ohledu na počet fysických osob za jediného pachtýře ve smyslu § 7 cit. vl. nař. Ustanovení
§ 8 téhož nařízení, že nerozvedení manželé přI počítání výměry země
dělské půdy se počítají za osobu jedinou, nesvědčí pro názor stěžova
telů, nýbrž naopak svědčí o tom, že při výpočtu výměry půdy jest postupovati tak, by kruh pachtýřů, na něž se dobrodiní úpravy pachtovného
vztahuje, nebyl rozšiřován ,nad meze v nařízení stanovené, ježto patrně
u manželů má býti sčítána výměra půdy i tehdy, když každý z nich má
spachtované jinou smlouvou jiné pozemky. Nejde tedy o rozšíření, nýbrž
o snížení okruhu ,pachtýřů, na něž se cit. vl. nař. vztahuje.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

-
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které, jak již shora řečeno, D. dostal 11.929 Kč 90 h. Není možné, jak
si to stěžovatel představuje, by se pouhým dorozumněním s dlužníky
puvodní kauční hypotéka bez další knihovní žádosti a bez dalšího soudního usnesení rozšiřovala i na jiné pohledávky, ani aby, kdyŽ puvodní
kauční hypotéka byla simultánní a jedna ze simultánních vlOžek byla
prodána, D. měl právo z dalších simultánních vložek žádati vždy nov&
a úplné vyplaceni celé původní kauční pohledávky. I když ve zbývajících
vložkách zLlstala váznouti celá kauční hypotéka a i když knihovní věři
telka M. v exekuci č. j. E VIII 9094/29 neuplatnila náhradní nárok podle
§ 222 třetí odstavec ex. ř., přece jen zaplacením z výtěžku v exekuční
věci E Vlil 9094/29 se zmenšil nárok stěžovateluv z kauční pohledávky
i ve zbývajících vložkách, třebaže to nebylo knihovně vyznačeno. Poznámka zažalování kauční hypotéky neznamená vznik nové kauční hypotéky, nýbrž jen poznámku případné vykonatelnosti.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

čís. 13535.
RozšířenI kauční hypoték
.
knize, jest vyloučeno a nemlh:~=tlšŠi .m~ru uyedenou v pozemkové
po~n!ffi1e,?ána žaloba o zaplacení n a.l am tím; ze byla u ní knihovně
~m;' ze ka~tční hypotéka jest Sim~~n~?~I~d~Vky kn!hovní. věřiteli'}'
třetí 6:.rrodana, a~iž zadní věřitel uplatnil n!~ ~ ~e ~unultanllích vlo~
_. avec, ex. r. Zaplaceni
' " a fa nt narok podle § 222
":?1en~tl se nárok věřitele z kau~lz vyte~ku ~poluzavazené nemovitosti
trebaze to nebylo knihovně vyztlač~lt.°teky 1 we zbývajících Vložká,

::

(Rozh. ze dne 12.

května

1934, RII 211/34.)

Rozvrhuje nejvyšší podání za e
;; ~VlI 82~y32) přikázal s o udp ~~k~čn~ "jdraženo.u nemovitost (věc
ajlclmu venteh D-ovi jen 70 K' 10 h s o I Ce kmhovnímu a vymáD-a napadené IlsiJeseni pOtvrdil. ~ u v ~ Rek U.r, S n i s O u d k rekursu
~eI?~vl~ostl kauční hypotéku pro 12000
Stezovatel má na prodané
UCm ,vecl E Vlll 9094/29 roti d ,'.
Č. Jest nesporno, že v exe~YP?t~ky čá~tku 11.929 lč 90 ~uzn~~~m dostal D., v rámci této kauční
aucn: hypoteka simultánně Ne :) z ~ . na tamm nemovitosti vázla
~~~~I fóPotéky přísluši D-;vi P~~z~lubln~k proto, poch~by, že v rámCi
" . ~,
h, jez mu přiznal i rl" S
um jlz)en narok na náhradu
pnhl~s.ce k rozvrhu tvrdil D ~e) ?ud napa;Je,nym usnesením. Ve své
ggz?eJld~Ové pohledávky, kt~ré žld~al~~ž k~u~m hypotéky povstaly mu
. ne va z podle stavu poz. knihy jde ~ . d' o o se,
dovolává marně
le IllOU kaucm hypotéku, v rámci

dl'

Stěžovatel dovolává se k odůvodnění dovolacího rekursu vývodů
svého rekursu. Než těmito vývody zabýval se již rekursní soud a vyslovil
v souhlasu s ustálenou judikaturou nejvyššího soudu (rozhodnutí čís.
4493, 5321, 5367, 6151 sb. n .. s.) právní zásadu, že v rámci úvěrové pohledávky nelze požadovati více, než činí nejvyšší míra uvedená v pozemkové knize. Podle zjištění nižších soudu byla v souzeném případě tato
míra až na částku 70 Kč 10 h v době rozvrhu nejvyššího podání docíleného za nemovitost vl. čís. 673 vyčerpána, takže stěžovateli nemohla býti
přisouzena vyšší částka. Rozšíření kauční hypotéky nemohlo nastati ani
tím, že byla u ní knihovně poznamenána žaloba o zaplacení nové pohledávky stěžovatelovy, ani tím, že knihovní věřitelka, akciová společnost
M., v exekučním řízení E VlIl 9'094/29 neuplatnila náhradní nárok podle
§ 222 třetí odstavec ex. ř. V těchto směrech poukazuje Se stěžovatel na
správné důvody napadeného usnesení.

čís.

Není věci žalobce o obnovu směnečného sporu, by tvrdil a prokázal,
že v souzeném přldadě nenl podmínek pro vyloučeni žaloby o obnovu
podle § 556 c. ř. s., nýbrž jest ~a žalovaném, by se proti žalobě o obnovu bránil námitkou, že Jednal v hlavním sporu bezelstně a že mezi tim
svých směnečných nároků proti třetim osobám pozbyl.
(Rozh. ze dne 12.

o'

I?

13536.

,

května

1934, Rv II 425/34.)

žalobu o obnovu směnečného sporu o b a niž š í s o u d y zamítly.
Ne j vy Š š í s o u d obnovu povolil a uvedl v otázce, o niž tu jde, v
dllvodech:
Odvolací sond dospěl k
žalobkyně netvrdila hned
nečné jednal lstivě, což prý

že

zamítnutí žaloby o obnovu řízení v úvaze,
v žalobě, že žalovaný v hlavní rozepři smě
vzhledem k ustanovení § 556 c. ř. s. bylo

_ cis. 13537 -
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její povinností podle předpisu §§ 78 2
~
,
zorem souhlasiti nelze. Jde v pOdsta/ 2~ , \ r. s. S lIm to právním nástatnění své žaloby o obnovu musil ~ °d~az u, ~da ža:obkyně k opodvyloučení takové žaloby ve smyslua §v~d61 a d~okazalI, ze podmínky pro
c, ,L S. v souzeném případě
nebyly dány, či zda žalovanému b
o obnovu námitkou že J'ednal hlylO ponechano brániti se proti žalobě
s 'h
~ ~'
v aVlllm sporu b z I t ~
.
vyc smenecných nároků proti C t'
b
e e s ne a ze mezi tím
,?ovati, že správným je posléz uveJ~nl; v ?~f
fozbyl~ Nelze pochyzalo~y o obnovu uvedeny jsou v §§ 530 ~ ~al·' h 56 ~. L s. ,Náležitosti
uvadl § ~36 c. ř. s., co taková žaloba m ,SIC C. L s ..' zejména pak
~ 556 c. r. s. mimo stať jednající o ž lb. USl ~bsahovalI. Ze zařazení
lIsace (nemá místa obnova řízení)
a o . e 0.0 .novu. a z negativní stysob obrany proti obnově řízení ,felyne jasne, ze tu jde o zvláštní způ
poskytuje tomu, kdo v hlavní r
s!,or.ech ze smenek, kterou zákon
pozb~1 svých směnečných nároků o;et:ť l CJet~nal be~elstně, a mezi tím
platnych právních zásad mus' t r l re lm oso bam. Podle všeobecně
p:ok.~za!i veskeré skutečnosti ~ár~n, kdo Se něja.ké~o. r:ároku domáhá,
naleZl dukaz skutečností onen náro~ten ~0I'?dstatnuJlcl; zalovanému pak
tomu jest i v souzeném ., d. ~ zrusuJlclch nebo zastavujících Tak
že veškeré náležitosti
povinnost proÚzati,
dalších c. ř. s, byly splněny, žal~~a~' novu melll ve ~?,.yslu §§ 530 a
v § 556 c. ř. s. vyhrazené a blb Y pak mohl pouzllI obrany jemu
kázati, že v hlavní rOze ři . d Y Y musl~ k t.omu účelu tvrditi a prosměnečných nároků profi tl:tí~a~~;~~lstl1~a ze mezi tím pozbyl svých
'v řízení před soudem první stolice ~m;n IC podobného však žalovaný
soud podle zásad
ro'ed
,.!:e vr ! ~ proto nesměl ani odvolací
otázku vzíti na přehei. J nacl, Jlz ovladano lest sporné řízení, tuto

lm§

prg~~~~o~' zal~bkyně ~:uělil:

čís.
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, Obecní výdělečné podniky (elektrárn
I'
kymi podníky a obec je provozující' t ~ P ynarny atd.) jSou kupecJ
P?kladů, zákona ze dne 13. října 19;: .' PC:;3 plného práva (>;a před
vmna vesti podnik pod firmou, jež muŠí c~sýti'. ro:~k z. a, n.) a Jest '\jOObec (v čechách) není nucena zříditi
~. ol?vana.
•\
která by vystupovala samostatuě 001 pro S,VU) podnik z~láštní správu,
obecního jmění.
v e organu povolanych ke správě
Obec (v čechách) nenl povinna b
dlzák., firmu osobně před soud m ' y po e cl. 19, druhá věta, obch.
podala v ověřené formě na so~d. znamenala nebo toto znamenáni firmy
(Rozh. ze dne 17.

května

1934, R 1400/34.)

Rejstříkový soud vyzval obe P
,
pořádek
ohledně obecního pOdni~u ( ~ ~rhach),
aby zavedla rejstříkový
depsanými výkazy podána byla řádn~ eo rar?~ a! o: a) aby buď s pře
~odniku a znamenání 'eho finn' ' YO,ved z_m,:n o;,wb k zastupování

fIrma

platně znamená I b) aneb Y °6raVn~?YCh, pn cemz určlh lest, jak

rovněž s výkazy o

přihlížeti

Se

ustnosro, , y po a:na byla, opověď výmazu firmy,
zejména jPk ~ředPisů~vy§§m~~u, ~I[my
~ hm,§ že
opovědi
bude
a nasI.,
55 při
obec.
zřízení pro

d

cechy (čís. 7/1864 z. zák.). D ů vod y: a) Jest vycházeti ze skutečnosti,
že pro podnik městské obce P. zal'sána je firma ,:, obchodním :ejstří~u,
pročež podnik a obec P. pko maJItel fIrmy podnzeny JSou predplsum
obchodního zákona o kupcích, o obchodním rejstříku, o firmě, o obchodních knihách (uvoz. zák. k obchod. zák. a čl. 4--55 obch. zák.). Při tom
po provedeném již zápisu. firmy do o.bchodního. rejstříku bylo by nyn!
právně nerozhodne ohledne reglstračm pOVlllnosŤl, zda zakladna pro dan
výdělkovou poklesla snad pod 50.000 Kč (§ 4 zák. čís. sb. 183/1928).
podle předpisů obch. zák., zejména čl. 4, 12, 19' obch. zák., musí býti
v obchodním rejstříku při firmě zapsán její majitel a způsob znamenání
firmy. Min. nař. čís. 40/1901 věst. min. sprav. odd. III bod 7 výnos
o typ. vadách čís. 15/19'29 věst. min. sprav. a odd. VI bod 3. bj Am
obchodní zákon, ani české zřízení obecní čís. 7/1864 z. zák. pro Cechy
s doplňovacím zákonem čís. sb. 329/1921 (§ 8) přímo ani neukládají ani
nezapovídají zápis fírmy pro podniky obce, působí tedy pro poctniky ty
předpisy obch. zák. zejména i předpisy O zápisu a výmazu firmy (viz
§ 8 u".oz. zák .. k o~chod. zák. o podnicích státn~ch) zejména ,ohledně
předmetu podmku (cl. 4, čl. 271-273 obchod. zak.) a ohledne POVIllnosti recristrační pokud se týče ohledně registračního práva. Rek u r s n i s o u d napadené usnesení potvrdil. D ů vod y: Stěžovatelka
dovozuje, že v obchodním rejstříku jest zapsati jen firmu, nikoliv i zákonné zástupce městsl<é obce jako majitelky, oož také ani není možné.
Avšak firma jest jen kupeckým jménem obchodníka, pod kterým obchody provozuje a kterým podpisuje,není však právním podmětem ve:
dle obchodníka nebo mimo něho. Jde o obecní podnik, elektrárnu, ktera
není osobou odlišnou od obce. Pro znamenání firmy za obecní podnik
platí předpis § 56/2 odstavec obec. zříz. pro čechy čis. 7/64 z. zák.,
nikoliv ustanovení o tom, jak se znamená firma podniku. Avšak právo
firmu znamenati má se shodovati s oprávněním, ji zastupovati. U podniků veřejných korporací, měst a obcí opověd' musí býti podána v ově
řené formě a opatřena ověřenými podpisy osob, povolaných k podpisování právnické osoby a znamenání její firmy musí býti doložena stanovarní, opatřenými potvrzením příslušného úřadu o jich platnosti, potvrzením úředním o tom, které osoby jsou a jakým způsobem oprávněny
ji zastupovati a vzorným ověřeným znamenáním firmy osob k znamenáni oprávněných. Z obchodního rejstříku dle zásady pravdivosti, firemní rejstřík ovládající, musí býti patrno, které osoby k zastupování a
10nameniÍní firmy jsou oprávněny, a je tudíž zápis zástupců těch nutný.
N e j v y Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudů.
Dů vody:

Obecní výdělečné podniky (elekrárny, plynárny atd.) jsou kupeckými
podniky a obec, je provozující, jest za předpokladů § 1 zákona ze dne
13. října 1928 čís'. 183 sb. z. a n. kupcem plného práva, podléhá ohledně
svého, podniku předpisům obchodního zákona, zejména jest povinna
vésti podnik pod firmou, která musí býti podle čl. 19 obchod. zákona
protokolována. Firma veřejných korporací v tomto smyslu jest firmou
kupce jednotlivce, neboť obchodníkem je tu právnická osoba jako jednotlivec a proto také jako majitel firmy bude zapsána přímo právnická
35
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osoba (obec). Pravidelně bude míti firma dodatek vzatý z předmětu podniku k bližšímu jeho označení (čl. 16 obchod. zák0na). Jiná jest otázka,
zda při obecních podnicích třeba opověděti k zápisu do rejstříku osoby
oprávněné k zastupování pOdniku a ke znamenání firmy. Bylo již ře
čeno, že obec jest pokládati za kupce jednotlivce. Z toho plyne, že k zastupování a 2)namenání firmy jest oprávněna jen ona jako principál a že
tedy podpisuje firmu zvolenou pro podnik .svým jménem (čl. 16 obchod.
zákona) orgány, kteří jsou v tom kterém případě podle obecního zřízení
povolány obec zastupovati a za ni podepisovati. Zákon neposkytuje
oporu pro názor, že by obec mohla býti nucena zříditi pro svůj podnik
zvláštni správu, která by samostatně vystupovala vedle orgánů povolaných ke správě obecního jmění (§§ 31, 32, 33, 57 obec. zříz. pro Čechy,
§ 23 ob. lin. nov. čís. 329 z r. 1921, § 201 zákona čís. 77/27 v doslovu
zákona čís. 169/30). Proto také není povinna, by podle čl. Hl druhé věty
obchod. zákona osobně před soudem firmu znamenala, nebo toto znamenání firmy podala v ověřené formě na soud, což vzhledem k předpi
sům obecního zřízení při různosti zastupování (§ 55 obec. zř. pro če
chy) a při častých změnách osob k němu povolaných, by nebylo ani dobře proveditelné. Není proto zákonem odůvodněna výzva, by obec p,
zjednala rejstříkový pořádek tak, jak to požaduje rejstříkový soud.
čis.
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13538 " I ''')

drženy. Podle tohoto u
'r'lznány přikázati z nejvyššího podam
I
když byly rozsu dk em p ,
, • d '
než
tehl Y'.
..•• 'h
. ' ku dávky které byly splatne pre Vice .
v pořadl zaJl~t~ne d~I~KFmenpříkleDu. V souzeném případě jest ze SplSll
třeml/~e~y l(e91/3~ patrno že 'v částkách 7.236 Kč a 1.800 Kč jSIOU
C 90
a.
. bl' latn již před 11. dubnem 1930 a ne ze
zahrnuty I d~vky, kt~reb y y
/platné dávky přikázati v pořa~í zaproto tyto pre~ ll.. u n~m
o latně rozsudkem přiznány. uroky
jištěného vým~~ku, I kdyz byly prav Phledem k tomu že úroky nejsou
z uvedených c.as~ek: utraty ;P~ý~\ ~~evzat bez zap~čtení na nejvyšší
zajištěny, a vymene s~m, ma. " t se nej'edná o úroky a náklady,
odání vůbec nelze pnkazah, jez o
• Nitklady lze jen
P
, . d'
t
ení § 216 druhý odstavec ex. r.
o nichž je na, us anov •
,... 'kterého z nároků uvedených pod
tenkráte přikazah, kdyz. se ir~aj' n.e Út aty by bylo lze jen tehdá při
čis. 2 až 4 odstavec prvy §
, e,x.!: , ; b l'hrada za výměnek, a
kázati, kdyby z nejvyššího pt;~an: pHka~ana yva ua b I knihovně zaúroky jen tenkráte, kdyby P:Is~us:ly z~e s~rs~Un{ní pahXo, jaká částka
jištěny. Vzhledem k. tomu v~~ , ze • t od II dubna 1933 nemůže reřipadá na tříleté davky, pOCl aje .zpe
,
.
,
kurs ní soud sám rozhodnouti ve vecI same.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
o

rg30
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Důvody:

V pořadí zajištěného výměnku nelze přikázati z nejvyššího podání
dávky, splatné před více než třemi roky před udělením příklepu, a to
ani tehdy, byly-Ii přiznány rozsudkem.
Stejné pořadí s výměnkovými dávkami, které nejsou déle tři let
přede dnem příklepu zadrženy, nepřísluší úrokům a útratám sporu při- ..
souzeným výměnkáři rozsudky, jimiž mu byly proti dlužníkovi zadržené
výměnkové dávky přiznány, nejsou-Ii v pozemkové knize při výměnkn
vloženy ani úroky ze zadržených dávek ani jistota za procesní útraty
spojené s dobýváním dávek.
(Rozh. ze dne 17. května 1934, R I 432/34.)

tejné pořadí s právem k vybírání

smlou~y ln~~~eJI dé~e tří let přede dnem příklepu za~
dávek jen potud, po Ustal~o~ení nelze z nižádného důvodu, tedy ~n~

dávky, které ze

~

Na exekučně prodané nemovitosti měla Anna K-ová zajištěný výmě
nek, který podle dražebních podmínek vydražitel měl převzíti bez započtení na nejvyšší podání. Anna K-ová se domáhala žalobami zaplacení
vydražených výměnkářských dávek a byly jí přiznány rozsudkem C 901/
33-2 částkou 7.236 Kč s 5'9'0 úroky od ll. března 1933 a útraty 385 Kč
90 h a C 91/33-2 částka 1.800 Kč s 5% úrOky od 11. března 1933 a útraty
300 Kč. Tyto částky přihlásila Anna K-ová k rozvrhu nejvyššího podání
a žádala hotové zaplacení v pořadí zajištěného výměnku. P r v ní s o u d
přes odpor vymáhající strany uvedené částky 7.236 Kč a 1.80101 Kč í s pří
slušenstvim přikázal v pořadí zajištěného výměnku s odůvodněním, že
jde o právoplatně přiznané nároky. Rek u r sní s o u d zrušil napadené
usnesení a uložil prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, dále jednal a
znovu rozhodl. D ů vod y: Podle § 216 odstavec druhý ex. ř., jejž jest
vykládati přísně a u něhož rozšiřující výklad jest vyloučen, mají úroky,
důchody, výživné a jiné opětující se dávky (zejména tudíž výměnkové

.'
ť
'vnění neboť napadené usneDovolacímu rekurs~ ~elze, pnzna I ~~~~ do;olacího rekursu nejsou
sení odpovídá stavu V~CI I. z~konu ~s'Z,senr rekursního soudu. Rekursní
způsobilé. vy~ráhtl sp~avn,e ~uY?s~~Ch zrušil rozvrhové usnesení p,rvého
soud sprav~e v.napa enyc ťť~a. ká část z náhrady přihlášené vY';lensoudu, ponevadz nutno zJls I I: p . ,
. měnkové řipadá na davky
kářkou Annou K-ovou za z~drze~e dav:!rz~~o) které Kejsou déle tři let
(nikoli úroky j~~ v dovolac!m re U~t~ré z toh~ důvodu požívají podle
přede dnem pnklepu zadrzeny.a • adí vloženého výměnku. Starší za§ 216 čís. 4 druhy odstavec ex.}. ~or, ěnkářce. řiznati i když jí byly
držené dáv~y .~elze v to~to h1or~~'-e~~T s názore~ reku;sního SOU?U'. že
pravoplatne pnso'!,~enJ".,ou ;'Sl I j't tám s oru přisouzeným vymenstejné pořadí neprlslu.Sl ur~kuT ~o~i radlnžnílůri1 zadržené výměnkové
kářce rozsudky, jlmlz ~y y, j.p do ozemkové knihy vloženém nedávky přiznány, .ne,h0ť pn vym~n.ku , h Pdávek ani jistota za procesní
jsou vloženy alll uro~y ze z~ rzenyc
.
útraty s dobýváním davek spOjené.
čís.

13539.

'ho konkursního řádu ze dne 27.
• d is § 527 druhý odstavec,
března 1931, čís. 64 sb. z. a n. pa pre p .
'
c. ř. s.
'd
rušuJ'kim usneseni výslovně neuložil
U
Nevadí, že rekurs~ S°tr
ve("!, stnm;)· je-li z odůvodnění usnesení
prvému soudu, by slysel s any u c a ,
35'
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I v konkurs ntnt nzem po e nolveti

5<18

-

čís.

13539 -

~ čís.

13540 549

zřej~,?, že ~e P;V~i s?!ld p,ři nařízeném doplněni řízení nebude m .

obejIti bez .Jedn~~1 s ucastmky. bez jích slyšení.
OCl
Nebyl-h nepnpustný rekurs odmltnut soudem prvé stolice není .
vady, ~y ta~ neučiníl soud, jemuž byl rekurs v pořadí stolic p;vým soZ::dem predlozen.
(Rozh. ze dne 17. května 1934, R I 519/34.)

S o ud p r v é s tol i,c e zamítl návrh na prohlášení konkursu, R ek II ,r s ni, s.o u_ d usn~senlln ze dne 10. února 1934 zrušil napadené usne_
selll a v~atIl vec prve mu soudu, by dále ve věci jednal a znovu rozhodl
Dovolacl rekurs do tohoto usnesení rek u r s n i s-o u d usnesením z·
dne 14. březn,a 1934 odmítl. D ů vod y: Usneseni, které dlužník na:
pada ,dovolaCll!' reku_rsem, vydáno bylo zdejším soudem jako druhou
stoh~1 a bylo IlIn zruseno usneseni prvého soudu a tomuto nařízeno by
hlede k tomu, co uvedeno níže, dále ve věcí jednal a znovu rozhodl
Podle obsahu odův?dnění musilo b~ti nové rozhodnutí vydáno po vý~
Sl_echu stran !' prvy soud take spravně v důsledku zdejšího usnesen!
pred~olal dluzmka _na de~ _19. ,února}, 934: Podle § 188 k. ř. a § 527
druhy odstave~ c, r. s: muze byli v pnpade tom, že napadené usnesen!
ve druhe ~tohcl I~ zruseno a soudu prvé stolice uloženo, by učinil nové
rozho_dnutI po vyslechu str_an rozhodnutí soudu jen tehdy napadeno, .'
Jesthze v. nem Jestvy~lovne ustanoveno, že u výkonu příkazu daného
prve stohc~ Jest POkr~covat:, teprve po právní moci jeho. Tato výhrada
v n,apadenem usne~em zdeJslho soudu obsažena není a proto jest dovolaCl rekurs p_r?t! nemu podaný podle výše cit. zák. ustanovení vyloučen.
Nel, v y s S I , S o u d nevyhověl dovolacímu rekursu do odmítacího
usnesem rekursmho soudu.
Důvody:

Rekursní soud odmítl právem dovolací rekurs dlužnice jako nepřípustný
s poukazem k § 527~ druh~ odstavec c, ř. s. a k § 188 konk. ř. Právnímu
~azoru !e_kurentky, ze protI usnesení druhé stolice jest podle § 192 konk.
r. dop~ste? dov~lací rek~r~ bezvýjimečně, nelze přisvědčiti, nebot~8
~onk. r. vyslovne stanovl, ze, pokud není v konkursním řádě ustanoveno
JInak, )estobdobně šetřiti předpisů o řízení a o příslušnosti ve věcech
spornych., Vyslovu1e tedy § 19'2 konk. ř. jen, ž e je zásadně přípustný
I dovolacl rek:,rs :>~okud .ne?í ustanoveno jinak«, a § 188 konk, ř.
poukaZUje ,k ~~'edplsum clvllmho řádu soudního, kdy přes to dovolací
rekur~ nem pnpust~ý. Platí tudíž i v řízení konkursním předpis § 527
druhy o?st_avec c. r. _s., podle něhož může býti rozhodnutí rekursního
sou_du, Jlmz bylo zruseno usnesení soudu prvé slolice a tomuto soudu
ulozen?, by, vysl~chna.. stra~y, učinil nové rozhodnutí, jen tenkráte odpo;ov~no, byla-h _ zrusovaclmu usnesení rekursního soudu vyhražena
pravlll m~c. V z:us?vac~m usnesení se tak nestalo. a není proto dovolací
rekur~. pnp,:stny, trebaze rekursní soud v onom usnesení v Ý s lov n ě
n:u~ozll prve?,:, s~udu, br slyšel strany, zde účastníky, neboť z odůvod

nem usnese~l Je zrejmo, ze se první soud při nařízeném doplnění řízení

nebude mocI o?ej~ti bez jednání účastníků, bez jich slyšení. Rekursní
soud byl opravnen k odmítnutí nepřípustného dovolacího rekursu.

v§

523 c. ř. s. (§ 188 konk. ř.) jest sice ustanoveno, že nepřípustný
rekurs má odmítnouti z úřadu soud, u něhož byl rekurs podán. Avšak,
nestalo-li se tak, není závady, aby tak neučinil soud, jemuž byl rekurs
v pořadí stolic prvým soudem předložen. Nařizuje-li zákon, aby již prvý
soud nepřípustný rekurs odmítL sleduje tím účel, aby nepřípustné rekursy nebyly zbytečně předkládány vyšším stolicím a tak řízení nebylo
protahováno. Tím nemínil nikterak vyřaditi nejblíže vyšší soud z práva,
by napravil nedopatření soudu prvé stolice.
čís.

13540.

Byla-li exekuce na základě výměru Im'azové pojišťovny dělnické odložena až do pravoplatného rozhodnuti o námitkách povinného ve
smyslu § 35, druhý odstavec, ex. f., je pro pokračování v exekuci rozhodné jen, zda tu jest pravoplatné rozhodnutí správního úřadu, jenž
exekuční titul vydal, o námitkách povinného proti n á r o k II z tohoto
exekučního titulu, nikoli zda bylo pravoplatně rozhodnuto o námitkách
pro t i ex e k u ční m u ti t u I u ve smyslu § 23 zák. o úro poj. děl.
Lhostejno, zda a kdy správní úřady při rozhodnutí o námitkách proti
exekučnímu titulu přihlížely také k okolnosti, v níž povinný v námitkách proti vymáhanému nároku spatřoval okolnost nárok zrušující, když
pravoplatně nerozhodlý, zda tyto námitky jsou odůvodněné čili nic.
(Rozh. ze dne 17,

května

1934, Rl 535/34.)

V exekuční věci Úrazové pojišťovny dělnické k vydobytí dlužných
příspěvkú bylo prodejní řízeni odloženo až do pravoplatného rozhodn:,!!
o námitkách podle § 35 ex. ř. Návrh na pokra-čování v prode]ovem
řízení odůvodňovala vymáhající věřitelka tím, že podle výměru ministerstva sociální péče ze dne 18. listopadu 1932 byly námitky dlužníka
, pravoplatně zamítnuty. S o udp r v é s t o I i c e vyhověl návrhu na pokračování v prodejovém řízenÍ. Rek u r s n i s o II d návrh zamítl. D ů vod y: Vyslovivši zásadní povinnost platiti příspěvky. k úrazovému pojištění rozhodla Úrazová pojišťovna dělnická pro čechy v Praze výměrem ze dne 15. dubna 1929 a zařadila dlužníkův podnik v úrazovém
pojištění do nebezpečenské třídy Vlll. a nebezpečenského procenta 33,
Proti tomuto výměru podal povinný včas námitky, kterým vyhověl
zemský úřad v Praze, jakožto druhá stolice, zrušil napadený výměr
o pojistné povinnosti rozhodnutím ze dne 21. dubna 1931 a vyslovil, že
podnik povinného nepodléhá úrazové pojistné povinnosti. Toto zásadní
rozhodnutí je rozhodné pro všechny platební výměry o pojistných pří
spěvcích po tomto zásadním rozhodnutí vydané, takže, odpadla-Ii povinnost k úrazovému pojištění, odpadá též povinnost k placení vyměře
ných příspěvků, ježto neměly býti vyměřeny. V námitkách podle § 35
ex. ř. podaných dne 6. června 1930 tvrdil již povinný tuto okolnost zrušující exekuční titul, ježto tehdy zemský úřad nařídil doplnění a pak, jak
shora uvedeno, zrušil exekuční titul, avšak o námitkách těch nebylo do
dnešního dne vúbec věcně rozhodnuto a vymáhající strana zřejmě zaměňuje námitky podle § 23 úrazového zákona, které nemají odkladný
účinek a kterých by se dlužník nemohl dovolávati u soudu ve svém ná-

-
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vrhu na odložení exekuce s námítkamí
dl
•
patrno, že v podání kde Žádal dl • 'k zpo. e. § 35 ex. r. Ze spisů jest
klad, tvrdil, že pod~l námitky po~~n§ 3 Jusen: exekuce,. po případě odtu ~~iltečnosti nárok zrušující totiž rozhode~"./. prc:h?~ro~u,)ežto jsou
PO)lsťovny dělnické v Praze' P v·' d u I, zrusuj1cl vymer Úrazové
čefvna 1930 prode' odl "1 . r m sou .pak usnesením ze dne 12
d~užní~ových, tedy) o n~~it~á~hPra;gl~latneho roz~odnutí. o !;á?,itkách
predlozIia s návrhem na pOkračovfní v § ~5 č e?" :; V~maha)lCl strana
nlsterstva sociální péče ze dne 18 r t eXJ u mm n~el11 rozhodnutí minení rozhodnuto pravoplatně o dl~' l\OP~ ~ 1~32. "\lmto výměrem však
nýbrž pravoplatně rozhodnuto o vZ'%ě~~y~ n.amltkach
ak podle § 35 ex. ř.,
plyne z vyjádření
vymáhající strany z 22. července 1933 P an;em,
na pokračování v prodejovém řízení v· r~l11 sou. nemel
proto návrhu
pří pojeného nebylo patrno, že jde o pla~~Vp~tl; ~dyz hZ ddokl~dU ~ žádosti
podle § 35 ex. ř.
a ne roz o nUÍ! o nanlltkách

b

Ne j v y Š š í s o u d

nevyhověl

dovolacímu rekursu.

Důvody:

yývody stěžovatelčiny nemohou' . ft'
"
deneho usnesení, že o námitkách
zvra.~ 1 spravno
oduvodnem napastavec ex. ř. nebylo dosud ra povll1n<; o ve smyslu § 35 druhý od-·
okolnost, na níž záviselo trvánr r voplatne. rozhodnuto, ta~že nenastala
ního výkonu.Stěžova·telka s~mt n~~~ť~fÍl:e pov?lené~o odkladu exekuč
platně rozhodnuto, nýbri má za
. ' ~e.o namltkach bylo již pravoze dne 18. listopadu 1932 'ímž bto] ze v~mer ml~lsterstva sociální péče
pIa t e b ním u v Ý měr'
est ~ y zamltnut~ .~~mltky povinného proti
" odkladu a že byly tedy (dn ut d?b~ pozde)sl nez rozhodnutí soudu
následující po rozhodnutí zem~k'~ v~,?';{u vzaty za základ skutečnosti
byl exekuční titul zrušen, »takž~ ~eura ~ z~ d~; 21. dubna.}931,)ímž
z
kam I?ovmného i k výměru ze dne 2str~vmm nzem bylo'p k namit_
.' ubn.a 1931.pnhhzeno a byly'
shledany pro platnost pojistného b
přehlíží, že nejde tu o to zda e ~zvy~n:mnYITII«. Pn tom stěžovatelka
telný, nýbrž o to' zda tu' 'est xe UC111 }tul Je pravoplatný a vykona-'
jenž exekuční titul vydll o P~1~~f~~tne rozhodnutí správního~du, .
z tohoto exekučního titulu ~e SI
1 a§c~5Povlll?eho. pro t i n á r o k u
v exekučním výkonu b la rozťo~Ys u. . ex. r. a .ze pro p~kračování
tato
bylo pravoplatnč rozh6dnuto o n~o~:tk~n h
skutecnost a 111kolív, zda'
titulu ve smyslu § 23 zák. . ' n a~ povlllné~o proti exekučnímu
správní úřady při rozhodnutí°o ur~z .. p~)· Je be.z vyznamu, zda a kdy
hlížely i k okolnosti v níž ovin n.amltk~ch pro,tI exekučnímu titulu pří
nároku, spatřoval ~koln~ft ná:k pzOd~V~)~ namltky proti vy~áhanému
hodly, zda tyto námitky jsou odůvod~~~~Jl~iií ~i~Yž pravoplatně nerozo

••

J.

čís.

13541.

lJs,tanovení §§ 582, 596 c. ř. s. se nevztahu'e n
'"
kdyz ~alobu o zrušení rozhodčího výroku pod )v' atrsoud ?a. vyber .dany,
hlavtlltll sporu postavení žalo van é h o.
a a s ana, jez by mela ve
(Rozh. ze dne 17.

551
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13541 -

května

1934, R 1 537/34.)

žalobu o neúčinnost a o zrušení výroku rozhodčího soudu podal žalobce cizozemec na okresnim soudě v T. v čechách, odllVodňuje pří
slušnost dovolaného soudu ustanovením § 99' j. n. Námitce místni nepří
slušnosti s o udp r v é s tol j c e vyhověl a žalobu odmítl. Rek u r sní
s o u d zamitl námitku místní nepříslušnosti. D ů vod y: Prvý soud má
za to, že sudiště majetku podle § 99 j. n. nepřichází v souzeném případě
v úvahu pro příslušnost dovolaného soudu, ježto toto sudiště jest sudištěm volby, a odvolává se na rozhodnuti bývalého nejvyššího soudního dvoru ve Vídni ze dne 18. června 1902, čís. 8323, čÍs. 1954 Ol. U.'
n. ř., v němž bylo vysloveno, že se ustanovení § 582 c. ř. s. nevztahuje
na sudiště volby, byla-li žaloba o zrušení rozbodčího výroku podána
tím, kdo by byl žalovaným v případě soudního vyřízení sporu ve hlavní
věci. Leč toto rozhodnutí býv. víd. nejv. soudu jest překonáno rozhodnutím téhož soudu ze dne 25. února 1913, R I 10'8/3, Ol. U. n. ř.
čís. 6320, podle něhož se § 582 c. ř. s. vztahuje i na sudiště volby. Sudiště podle § 582 c. ř. s. bylo sice založeno v zájmu tuzemských oprávněných, leč mohou ho použíti i tuzemci i cizozemci, ježto zákon v tomto
směru nerozeznává. V § 99' j. n. se jen vyžaduje, by osoba, proti níž žaloba směřuje, neměla v tuzemsku bydliště. Ježto nynější žalobce, jenž
by v případě soudního sporu v hlavni věci byl žalovaným, bydlí v cizině, vztahuje se na něho podle §§ 596, 582 c. ř. s. i ustanoveni § 99 j. n.
N e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Jak soud první stolice správně rozpoznal, nevztahuje se ustanovení
§§ 596, 582 c. ř. s. na soud na výběr daný, když žalobu o zrušení rozhodčího výroku podává strana, jež by měla postavení žalo van é h o
v hlavním sporu, poněvadž nemůže věděti, u kterého soudu by byl odpůrce podal žalobu (§ 102 j. n.). Jinak by mohl ten, kdo by byl žalovaným v hlavním sporu, má-li své bydliště v cizozemsku, podle libovůle určiti tuzemský soud, u kterého chce podati žalobu o zrušení rozhodčího výroku tím, že by přesunul část svého jměni do soudního
okresu jím určeného, což zajisté nebylo úmyslem zákona. Rozhodnutí
'0L U. 6320' se rekurs ní soud neprávem dovolává, neboť tam byl žalobce ve sporu o zrušení i žalob c e m v hlavním sporu.
čis.

13542.

Předpis § 580 obě. zák. nevztahuje se jen na případ, kde zůstavitel
neumí psáti, nýbrž i na případ, kde zůstavitel jest neschopen psáti pro
tělesnou vadu.
(Rozh. ze dne 17. května 1934, Rv I 620/32.)
Žalobci opřeli žalobu o neplatnost závěti, na niž byli jako dědici ze
zákona poukázáni usnesením pozůstalostního soudu mimo jiné o to, že
zůstavitelka připojila na závěť jen vlastnoruční znamení ruky na mlsto
podpisu, ačkoliv mohla dobře psáti (§ 580' obč. zák.). Žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s tol i c, N e j v y Š š í s o u d uvedl
v otázce) o niž tu jde, v

553
důvodech:

Nemůže míti úspěch ani vy' tk ' ,
, "
'
že jest na ni ři o'
.
a, ze Jest neplatna zavef z toho důvodu

Podle § 580

~l d~~o J~eU~í V~~~\~c;:;~ční

vlastnoruční znamení ruky na míst'

znamení rou,ky

zqstavitelčino:

e~ ktery nemuze psa ti, připojiti

tří svědků, Podle smyslu zákon e po EJSU a to za přítomnosti všech
, jen případ, jak míní dovoláni .a !le~naCJ ,slova »který nemůže psáti«
s~ i případu, když zůstavitel pr~d;~e~~~tavlt~ neumí ,psáti, nýbrž týkají
neho důvodu, jest neschopen sát' N'''~ va u, na pcslabost neb z jitelka připojila na poslední poVíz 1., IZSI sO~dy pak ZJIslIly, že zůstavi_
nebylo lze psáti fO 'e'í ne ' em znaI?em ruky z toho důvodu, že jí
k!erým jest vázá% i dotolacT~~'u~ ~Jm~n~ P!O v:,le., Z tohoto zjištění,
zustavitelkou na posledním poří " YbPllyva,. ze pnpoJeom znamení ruky
zem y o zakonem oduvodněno.
čís.

13543.

Úmluvou, že jest konati na
hl dá
'
vení, jak se dají, nebylo ponecJ:o ~~~ SPJl!tkyt
k při ~ažd~~ předstaI tam, kde bylo plnění
'
nt sp a e na hbovuh dlužníka
jest soudu určiti dobu Plně~?np~~I~n~entí~ libtOV§Ůh' p r á v nic k é OSOby;
ve Y
04 obč. zák.

g

dobu plnění určiti má podle slušnosti soudce, Ostatně k témuž výsledku
se dospěje, i kdyby se ujednání vykládalo tak, že čas splnění byl ponechán libovůli dovolatelčině, Ustanovení druhé věty § 904 obč, zák.,
že v tom případě vyčkati jest smrt dlužníkovu a držeti se pak dědiců,
platí jen pro případy, kde d!užníkem jest lysická osoba, nikoli, kde jím
jest osoba právnická, u níž o smrti ani o dědicích nelze mluviti. Ustanovení toho nelze užíti na právnické osoby ani obdobně pro nedostatek
podobnosti smrti lysické osoby se zánikem osoby právnické, Proto
i tam, kde by plněni bylo ponecháno na libovůli právnícké osoby, jíž
jest dovolatelka, bylo by dobu plnění určiti soudu podle třetí věty
§ 904 obč, zák, Neod:,vodněnou jest i výtka, Že přisouzené splátky jsou
nepřiměřeně vysoké, Při stanovení doby plněni jest soudu vzíti slušný
zřetel na zájmy a na poměry obou stran, níkoli jen na zájmy a poměry
dlužníkovy, Přihlíží-Ii se v souzeném případě k výši zažalované částky
a k tornu, že zažalovaný zbytek dluhu trvá již od začátku roku 1930,
a že při placení soudem určeném dojde k úplnému zaplacení až v březnu
1935, jeví se i doba plnění i výše splátek okolnostem případu úplně
přiměřenými. K volné úvaze o této přiměřeností stačí obyčejná životní
zkušenost a jest neodůvodněnou výtka neúplnosti řízení, že prý odvolací
soud nezjistil majetkový stav dovolatelčin, který, jak již uvedeno, není
jedině rozhodný,

(Rozh, ze ~ne 17, května 1934, Rv I 1620:/32,)

čís.

"'" ,
, Žalobce provedl žalovanému s lk
zalovaný spolek dlužil 4 150 K' ~ol u elektnsacl Jevlste, za čež mu
žalobci při každém pře'dst~ c; y fk Ujednáno, že žalovaný má dáti
4,150 Kč pro ce sní s o u d vell! spo u splátku, Žalobu o zaplacení
d ů V?'~ ů, že návrh žalující ~t~:n e s ~ o II c e zamítl a u~edl ke konci
k pInem byla určena soudem nen/ Po dle
904?bč, zak, by doba
ustanovení tu, nepřichází v ú~ahu 3~uvo~nen" ponevadž toto zákonné
sl?olek povinným zaplatiti žalobci 4 15~ °K/ c I ,s o u d ~z?,al, žalovaný
, a sIce v meslcmch splátkach po 200 Kč,
Nejvyš"
d
s I S o u nevyhověl dovolání žalovaného,

?

D

ů

vod y:

-

Dovolatelka neprávem vyťk'a hl d'
čís, 4 c ř s mylnost n'
Yd s e Iska dovolacího důvodu § 503
,
",
azoru o volacího soud '
Jest podle § 904 obč zák
h '
u, ze v souzeném případě
do b
' , zažalované
" pohledávk
ponec a II soudu
u!':I,
"1 12 0 dl
I'
, e s usnosli
,u.plnem
I ' b"
J
pInem ponecháno jest její Iibov&;; ~ ~ ze ~chvalIlI .leJI názorý, že
splatna až po zániku spolku Z"T ' 'd l.o~m, pohledavka tedy bUde
Jest při každém představení' (dl~a~~f ~J) nafl, ze na pohledávku konati
Anzahlung), nelze podle obyčeje po~;.m'hsp abk y, jaké se dají (tunliche
vykládati tak, že se pořádání ředst IV~ o o ch?du (§ 914 obč, zák.)
chává úpln~ na libovůli dovolftelk a~~~1 ,a ~edy I, konání sr:l,átek ponena myslI, ze dovolatelka bUde y,.,~ ~~' ze obe strany pn tom měly
splátky podle možnosti, takže žal06J~[a ~i d!e~stavení a tedy i konati
zaplacena, Jde tu tedy zřejmě
"P~ t~ ~v 3' bude v dohledné době
o pnpa relI vety § 90'4 obč, zák., že

13544.

Nekalá soutěž (zákon ze dne 15. července 1927, čís. 111 sb. z. an.).
Jde o jednání proti dobrým mravům soutěže, obchází-Ii stavitel zákazníky a hledl-Ii je získat bez ohledu na to, že již byli jednali s jinými
podnikateli, a n.abizi-li při tom všeobecně zn.ačné slevy proti konkurenci, aniž by znal její kalkulaci, a činí-li tak s úmyslem a plánovitě.
(RozlL ze dne 17,

května

1934, Rv I 1831:/32,)

Žalující společenstvo stavitelů domáhalo se na žalovaném staviteli,
by byl uznán povinným v rozsahu jím provozovaného řemesla zdržeti se
i sám, i svými zaměstnananci ústních a písemných projevů, jakož' i jednání, která jsou v rozporu s dobrými mravy soutěže a znějí v ten smysl,
že se zavazuje bezplatně k vykonáváni prací stavebně technických,
dále, aniž by znal podklady nabídky konkurenční, nabízí pod ceny
ostatních soutěžitelů tím, že se zavazuje k poskytnutí slevy a jinakých
výhod stavbychtivým, Pro ce sní s o udp r v é s t o I i c e uznal podle
žaloby, D II vod y: Odporuje dobrým mraVŮm soutěže, když stavitel
technické práce, zhotovení náčrtků a rozpočty a technickou poradu,
jakožto zcela neúplatné a nezávazné nabízí. To bylo také zakázáno výslovně jakožto odporující reelní soutěži v usnesení valné hromady Společenstva stavitelů ze dne L dubna 1928, schváleném zemským úřadem
v Praze, Neméně odporuje dobrým mravlIm soutěže, když stavitel jak v souzeném případě učinil z části žalovaný sám, z části svým zaměstnancem obchází po domech všech stavby chtivých určitého místního obvodu, po případě dává obcházeti a aniž by znal nabídky konkurence a jejich základy kalkulační, zcela všeobecně prohlašuje, že

I
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~V'
v"
e z'išteném jednání ža!ov.~!lého:
sobilé poš~oditi, sout~Zltel\ľ~~~'V: z~skai; bez ohledu na, to, z:, J}Z byl!
který obchazelzakazmky a e" tj
že nabízel všeobecne znacne slevy
'ednali s jinými podm~atel!, a),'1I ?~laci a že tak činil s r,ozmyslem"a
Jproti konkurenCI, ~mz z?al Jej; kaosprav~dlniti ani úvahamI hospodar~
lánovitě, Takove Jedna~1 ,ne ze
I"
a nebylo by lze je schvalo vah
~kými, jež žalbova nÝ r?l~v~dlp~~~~~n~n~polečenstva, k němuž poukaZUje
l d os
ani kdyby ne yo
od~olací soud,
čís. 13545.
d' . ho hmotné
K odevzdání (nákladního) automobilu se vyža uJe Je
•

poskytne na jemu zcela neznámé ceny konkurenční slevu 10,% při
stejném provedení a jakosti materiálu, Taková nabídka musí býti ozna_
čena za nereelní, to tím spíše, ježto příslušní stavbychtiví již vyjedná_
vali s jinými staviteli ohledně zadání provtdeni stavby, od nich již měli
plány a rozpočty, ba dokonce již svěřili provedení stavby jinému sta_
vi teli, Taková nekalá nabídka sleduje výlučně účel, by systematickým
a plánovitým podbízením konkurenčních cen bez věcného podkladu spolusoutěžitelé byli poškozeni a by jim již přislíbené nebo dokonce udě
lené příkazy byly odňaty a na podbízitele převedeny, Že jde o zcela
plánovitý a systematický postup žalovaného a jeho zaměstnance, jde
již z toho na jevo, že poslal celé řadě stavbychtivých slovně stejně
znějící psaní, ve kterých jim nabízí 10% slevu na cenu konkurenční při
stejném provedení a jakosti materiálu a při jednoroční záruce a jim zároveň zajišťuje v případě, budou-li naň přeneseny všechny. stavby, poskytnutí ještě větší slevy, Takový postup jest samozřejmě způsobilý
poškoditi spolusoutěžitele co nejtíže a jest v příkrém rozporu s dobrými
mravy soutěže, Jelikož zaměstnanec žalovaného, stavbyvedoucí Josef č,
jednal za účelem soutěže majitele podniku a jednání ona předsevzal
Ll provozu podniku žalovaného, ručí žalovaný jako majitel podniku
v plném rozsahu za tato jednání svého zaměstnance (§ 17 zák, proti nekalé soutěži), O d vol a c í s o II d napadený rozsudek potvrdil. O ů vod y: Nesprávné právní posouzení spatřuje odvolání jen v tom, že
soud prvé stolice shledal nekalou soutěž i v nabídce žalovaného k bezplatným stavebně technických pracím, Lze sice žalovanému pfisvědčiti,
že bezplatná předchozí porada a vysvětlení vyhovuje stavu věci a že
i bezplatné pořizování skiz, plánů a rozpočtů bývalo ve stavitelské živnosti obvyklé, avšak odvolání přehlíží pře,Qi€vším, že soud prvé stolice
neshledal nekalou soutěž v takových před~žnýcb poradách a vysvětliv
kách, nýbrž v bezplatném konání stavebně technických prací k vůli zí~,
skání náskoku před ostatními soutěžiteli, a pak, že živnostenské spole~
čellstvo stavitelů, povolané podle § 114 odst. (3) písm, i) živ, ř, k usnášení se o odstranění obyčejů, zvyklostí a novot, jež brání reelní soutěži
mezi členy společenstva, se souhlasem a schválením povolaného nadří
zeného úřadu administrativního, právě takové dosud ve stavitelské
branži obvyklé bezplatné konání podobných prací za nepřípustné prohlásilo, spatřujíc v nčm nekalé soutěžení. I když soud není na usnesení
to vázán, má zajisté váhu jako posudek odborníků a mravní názor stavitelského stavu a, uváží-li se, že zákon o nekalé soutěži stíhati má podle § 1 právě veškerá jednání, která jsou v rozporu s dobrými mravy
soutěže, t. j, s názory, které právě v soutěžitelských kruzích za závadné
sl; pokládají, jest stanovisko prvého soudu plně schváliti.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolánI.
D ů vod y:
Po právní stránce posoudil věc odvolací soud zcela správně a lze
dovolatele v podstatě poukázati k jeho důvodům a k důvodům procesního soudu, Správně oba nižší soudy poukázaly k tomu, že nešlo jen
o nezávadné předchozí porady a vysvětlení, která nemusí býti úplatná,
nýbrž že nekalé jednání směřující proti dobrým mravům soutěže a způ-

odevzdáni.

(Rozh, ze dne 17, května 1934, Rv 11874/32,)

,
'h zástavního práva k náklad~
žalobu o uznání přednos,t~lho s~,~u;m ~amítly, o d vol a c í s o ~ d
nímu automobilu o band; z s§14~ 1 ob/ zák je třeba ke zřízení prav~
z těchto d ů vod ů: Po. e
uště'ícich skutečné odev~dání podobn~
zástavního na movItostech, d?po 42~ obě, zák,) skuteč~eho, o~evzda111
'ako při tradiCI do vlastn!c!vl (§ , ,
'mi z nichz kazdy seznaÍ1
ruky do ruky, Nepostač, odevzdam :~t~~,eon~il ' tedy o věc, jejíž od~
může, že věc by la zastavena~ ~de o ostačí t~dy ke zřízení práva zavzdání z ruky do ruky Je m.ozne',a nep'ním ísemné oznámky na autostavního odevzdání znamemm;" I?np~v~:lova~mu, byl dán žalobkyni do
hledávku 15,000 Kč, Bylo by
mobil že onen automobIl, patncI pry"
zásta~y dne 23, května 1930 pro JeJI pOb'1 byl fakticky odevzdán a žatedy bývalo nutn~, ?y ~alobkym bauto~Te I§ 452 obč, zák, touto ~kute,č~
lobkyně jej skutecne ~rev~ala, a Y'~1 nabyla práva zástavního~ ~alupcl
nou tradicí (§ 426 obc, zak,) na ,ne 'tavního nikde o skutecne odestrana však vznik tvrzeného prava z~s,
i nic takového netvrdí, tím
vzdání zástavy z !-uky do rukJ: neop,I~~ a~áva 'en o odevzdánípřipev
méně dokazuje oplrallc vzn~\zas~a~~byl! tedy JonoU nepřípustnou traněním oznámky na au~on:o 1~" e na zástavního práva k němu a .lest
dicí (oznámkou na aute) zalupcl (stlt t j'ej'í domnělé právo zástavm ve
k platnokS tl ,o o tl' neexistuj'e neodůvodněná,
J'ej'í žaloba přivádějící
"které ve s li ecnos
,
smyslu § 258 ex, r.,
h 'I dovolání.
N e .i v y š š í s o u d nevy ove

h

Důvody:

odle § 451 obč, zák. je třeba k~
p. 't' h které připouštějí hmotne
zfizení práva zástavního na vece~h r:'0~ld~c vlastnictví (§ 426 obč, zák,)
odevzdání z ruky do ruky, pk? pn pr~v do ruky a že tu nepostačí .?d:~
skutečného hm?t~ého ode~zda~~; ~~ ~ůže o zastaveni lehce, doved,etl
kter' tu jde nelze vsak zaravzdání zname11lml, z 111chz kaz y ,
(§ 427 obč, zák,), Nák:ad~í ,alltom~~I\~ zá/ uvede;ých, Jest věcí jedVždyť právě automobIl
z druhu veCl v ,§ ~~ O ' "
d iti do žádného
lb' t' d
, ,,' h t ' devzda11l jest mozne,
not1ivou, Jepz mO ne o"
b z místa na místo moh y I 0-,
jest svým sHostroj;,m zanzen ~~r' ~ni'otné odevzdání možné a k nabyh
pravován, jest tudlz u automo I u
,

'

Správně usoudIl odvolacl s?ud,

že

_

čís.

13546-
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práva zástavního nutné (§ 451 obč. zák. - viz rozh. čís. 4613 sb. n. s.).
Poněvadž žalobkyní sporný automobil nebyl hmotně odevzdán a žalob.
kyně ho skutečně nepřevzala (§§ 451 a 426 obč. z.), nenabyla k němu
zástavního práva, neboť jiný způsob než hmotné odevzdáni při věci
hmotné odevzdání připouštějící ke zřízení práva zástavního nestačí.
čís.

13546.

Ručení
čís. 162 ř.

za škodu provozem silostrojů (zákon ze dne 9. srpna 1908,
zák.).
Odebere-li si vlastník auta spravené auto sám v dílně, nebo ustanoví-Ii osobu, která má obstarati dodáni auta, neděje se dodávací jízda
v provozu a na účet a na nebezpečí zhotovitele dila, nýbrž vlastníka
auta. Není třeba, aby určená osoba měla úmysl převzíti dopravu jménem
vlastníka a by věděla, že jí doprava auta byla svěřena z příkazu vlastníka.
Plné vyvil1ěni řidiče (podníkatele jízdy) nelze spatřovati v tom, že
řídič nejel větší rychlostí než 6 km, vyžadoval-Ii stav na křižovatce
toho, aby řidič volil takovou rychlost, aby byl pánem rychlosti a neohrožoval bezpečnost osob a majetku.
(Rozh. ze dne 17. května 1934, Rv I 1920;32.)
Nezletilá žalobkyně byla zasažena autem, náležejícím Marii B-ové a
Františkem S-em. Zalobní nárok proti Marii B-ové na náhradu
škody uznal procesní soud prvé stolice z polovi., důvodem po
právu. O d vol a c í s o u d neuznal žalobní nárok dův0<iem po právu.
D Ů vod y: Silostroj byl dán žalovanou firmě W. do opravy. Tato firma
dala po skončené opravě sílostroj dovézti k žalované svým zaměstnan
cem Františkem S-em. Tento jednal z příkazu své zaměstnavatelky, dovážeje silostroj jako řídič k žalované. Na této cestě přihodila se škodná
událost. Tehdy nebyl silo stroj ještě odevzdán žalované, byl ještě v moci
jmenované firmy, nikoli v moci žalované. Onu firmu jest považovati za
podnikatelku provozu od okamžiku, kdy silostroj převzala do opravy, až
do okamžiku, kdy silostroj žalované předala. Ona firma ručí tudíž na
místě žalované za nehodu, o niž jde, neboť jí byl v době nehody silostroj ještě ponechán k provozu na vlastní účet a nebezpečí (§ 1 odst. (3)
zákona ze dne 9. srpna 1908, čís. 16-2 ř. z.). Významu nemá, že žalovaná
žádala na jmenované firmě, by opravený silostroj za účelem odevzdání
přivezla k žalované. Jmenovaná firma, jednajíc podle příkazu svého .zákazníka, převzala povinnost, aby příkaz ten řádně splnila, a mčí též za
všechnu škodu způsobenou při provedení onoho příkazu. Soud odvolací má mimo to za to, že úsudek soudu stolice první, že rychlost jízdy
překročující 6 km za hodinu byla příčinou škodné události, nelze uvésti
v soulad s ostatními zjištěnými skutečnostmi. Jisto jest, že žalobkyně
vkročila s chodníku do jízdní dráhy, když silo stroj vzdálen byl 2 m od
místa nehody. Z výpovědí svědků jest patrno, že silostroj k místu nehody jel s kopce a že ihned při nárazu na žalobkyni byl zastaven. Při
rychlosti 6 km za hodinu urazí silostroj 2 m v 1.2 vteřiny, též než řídič
postřehne překvapující překážku a vystihne, jaké opatření má učiniti
řízeným

• l' tdin Za % vteřiny urazí silo·
v zájmu bezpečnosti, uplyne aspon ~ ~;dcí ~.84 m. Z toho vyplývá, že
n!razu silostroje na .žalobky~ll,
stroj rych~ostí ~km ~a hod~rU ~e )~
v souzenem pnpade .mUSl o OJI r chlostí . en 6 km za hodlllU, to !lm
i kdyby se byl sdostroJ pOhybNova
d'ž tvr~ití že rychlost jízdy o neco
. ~to jel dolů po svahu e lze u I
'.
spí~š~e.' Je~
hodinu byla příčinou škodné událostI.
vySSl 6. m:a~. s o u d obnovil rozsudek prveho soudu.
NeJvyssl

k

r

D ů vod y:
..
' . k u že odevzdala auto akciové tožalovaná se vyvIllovala namlt o 'w
ol do opravy s tím, by
várně na automobily a letec,ké ~otory ~ . r~ ;i~m~ učinila poslavši auto
firma po opravě ~utomob~1 JI vrahla, C~t !te~éžto jízdě došlo ke škodné
zřízenCI Franhsku S-Oyl, p d
~ k této J'ízdě byl Franhp o svém. z"~t'
' k bylo prvym sou em, ze
~
~ I
.
událostI. Jls eno vsa
, ~,
. F ťška T -a zmocnence za ovane,
šek S. poukázán k vt~lovm: zados;1 r~,~ Izu vyh~věla. Nepřihlíží-li oda že firma W. této zadosh, t?mu o P;I ,a.
oho že firma W. a spol.
volací soud k této .~kutečnosh,a hV.YSh~zl~l~z~~ru ~e spisy (§ 503 čís. 3
sama zvollla Frantlska S-a, pnc a~1 o kutkového zjištění prvého rOzc. ř. s.), an sám praví,. že vycházl. z~ ~šak důležitá pro otázku (§ 503
sudku. Tato přehléd?uta okol~ost JesFrantiškem S-em s opraveným aučís. 4 c. ř; s.), zda J1zda podmk~u~áákona o provozu silo stroji do, P?d,mtem spada podle § 1 odstav<;~ () W Majitel správkárny se stava hm,
katelství, na účet a nebezpecI fl,rmy .vozovatelem dokud nebylo spraže dodáno auto k němu do spravy, prf no v rozhodnutí čís. 8978 sb.
vené auto vlastníku vráceno, Jak vys ~ve, dílo (§§ 1151 a 1165 obč.
n. s. Avšak to platí jen, patřilo-ll k~ sr ,~~ve ~akliže si vlastník odebéře
zák.) i dodání spraveneho auta v as m,'
bu která má dodání auta
. VIT
ďln' aneb ustanOVl oso
,
b"
spravené auto sam
e, , .,
VOZU a na účet a na ne ezpecl
lastník s autem disponoval
obstarati, neděje se dodavacl pzda ~ pro
zhotovitele, dila, ný~rž, vla~tmk~ ~~oa, ř~;a~ě podle § 429 obč. z~k. jest
a určil i zpusob dodan;. ve Kterer b l~ podle jeho příkazu odeslano, to
ne'de o nabytí držby nebo~ mO~1
vlastníku auto odevz~a~o, pk.m l ;'
jest odevzdáno osobe pm urc,en~. bU) ná osoba měla úmysl prevzIÍ1
zástupcem a není proto, zapotrebl" drl ur:e 'í doprava auta byla svěřena
dopravu jménem, vlast~lkc: a by ."seo~ ~'d~~zJdání věci na základě zvláštz příkazu vlastmka, nybr z o zpu 'k'" že S jest zaměstnancem firmy
ního ustanovení záko~a. Tomu nep~~k:~\ dop'ravení auta z vlastní vůle
W. a spol., ana. mu firma n;,dc:la J~tila 'en k tomu, by žalovaná strana
podle svobodne volby, nybr3'. s . "h I aměstnance.
k obstarávání ~::,ýc~ věci 'pouZII~ J~J1cí~OZ soudu, že vinu na škodné pří~
Nelze rovnez sdl leh nazO! .? vo a tT V~ a B-ová a že se žalovana
hodě nese výhradně žalobkyne, ,nezle I 3' , er dle § 2' zákona o provozu
~
"1 Neboť pIne vyvmem po
~
hl
strana pIne VyVlll1 a. o
'
•
kd b žalovaný prokázal, ze ne~o "
silostroji by byl? o~~uvo~nenod~~~ ddlr,sané a odborné opatrn?s~. pn
zabrániti škodne pr~~ode, ~č , gím To se však nestalo. Neza:eZl n~
řízení silostroJe a pn zac~a~e~1 ~ ~.' hlosti 6 km by bylo ke skodrte
tom, jak odvolací sO,u~ ~11l1, zedl r\7~ízdy vyviněn tím, že řídič n~jel
příhodě došlo a nem ndlč .a~po
e§!5 min. nař. čís. 81/10 ř. z. Jest
větši rychlostí, než 6 km, Jezto po e

1

llldt

-
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za všech okolností voliti takovou r chl
., ,
~ neohrožoval bezpečnost osob' y, ~:t, by ndlč byl. pánem rychlosti
zadoval, aby řídič snížil r Chlos: imaJe u, Sta.v .na k:l:ovatce však vy_
brana. třemi vozidly mimoYvozidlo p~d 6 ~m, jezto ,~r~zovatka byla zanebo cekajícími na nastouení d
za ovane a c,e~tUJIcIml vystoupivšími
Pří patřičně snížené rychlosti b~ tv~u .!~~ stoJlCI~h vozi~el (autobusů),
zastavití na vzdálenost 2 m n kt y n I auta zalovane mohl zavčas
dráhy vkročila Jel I' "d'č' a erou mu nezletilá Věra B-ová do j'I'zd '
č 'h
.'.
nI
,
- I II I za tak nebe
vou rychlostí, že se mu to ne o .' zpe ne o stavu knzovatky takon?u opatrností podle §§ 1297 ~ ~~g~o~;~Je~nal s 'pr~měrno,U., a odbor_
pn tak hustém ruchu osob J'ez' k'"
tk' zak, zejmena uvazl-li se že
•
,nzova y mUSIly
"t'
hl"
kl ~'d alI,' ze
mu na krátkou vzdáleno t t
b
pOUZI I'T.o predpo_
dra~y vkročiti. Právem proto uzna~ a?e ona ?soba .muze do jízdní
pIne, nevyvinila, a že spoluzavinění n~~~lt'I~Ot~' ze se ;a!ovaná strana
vlčm a byl proto rozsudek prvého soudu ~~no~~~, B-ove Jest jen poločís. 13547.

Pojišťovací smlOuva
Je-Ii ručební povinn~st pojišťovn
",
vený pojistníkem musí míti úřední y opo.dtnt!lena !un, že řídič ustanolist« v pochybnostech rozumět" ..~d~í l~st~)~t vy~azem »úřední vůdčí
vůdčí list, opravňující k veden/ t~r:o nJr V:dCl h~d1t. vu~e~, nikoliv úřední
u u VOZI a, Jez bylo POjištěno.
o

(I<ozh, ze dne 17, května 1934, Rv I 1930/32,)
Žalovaný pojistil u žalující 0 .. ť
.
kolo s přívěsným zavřen.ým voz1kt\ ovny, ~otor.ové v?zidlo\(motorové
ť?dle § 4 čís, 2 dodatečn' ch o"~, prolI skode z:, zakonně\o ručení.
stovna, povstala-li škoda y ři ,~z J1ost~vacI,c~, ~odmlllek neručila pojivůdčí list (behOrdlichen Fiih~ersjchde )n~ne, r:dlče~, Jenž neměl úřední
premie namítl žalovan' za očte ,em, "rolI zalobe o zaplacení pojistné
kyni, ježt? žalobkyně ~dmrtla n~l;:a~f~je.~nou l'0~ledá~ku 12roti ža~ob
z povlllneho ručení Jři ne! dO
"o os ,odu, jez vZllIkla zalovanemu
tehdy řídil Alfred F talobk 10. e popsteneho motorového vozidla jež
podle § 4 čís, 2 do'datečn ,l~e ~~!:1I,tIa p;oti vzájemné pohledáv~e, že
k náhradě, ježto řídič AlfrZct F p ~s~~vac~h podmínek není povinna
jištěné motorové vozidlo n 'ť Y : o e ne ody neměl vódčl list na poPro c e sní s o udp r ~ é srť lf~ na osobní a lehká nákladní auta,
že vzájemná pohledávka žalo va ,~ I ce, uzn.a l mezitimním rozsudkem,
po právu, O d vol a c í s o ne o namItan~ ,započtením jest důvodem
vaného důvodem po právu, u d neuznal vzaJemnou pohledávku žaloNe J vy Š š í s o II d obnovl'l ro zsu d ek prvého soudu,
0

Y

Dúvody:
Není ani zapotřebí rozebíral'

t' k

o

ji~ťovací podmínkv doručené ž~I~,~~kl, zda vseobecnéa doda,tečné po-

cast~ou pojišťovačí smlouvy, poněvadž miu k~p;ve s pO]1stkou JS?U sOurok zalovaného k započtení namítan"
,Y y tom~ tak bylo, Jest náy po plavu, Nejde o to, jak výraz

»behOrdlicher Fiihrerschein« použitý v § 1 a § 4 čís, 2 dodatečných poroku 1923 jest vykládati podle předpisů minidubna 1910 čís, 81 ř, z, a nařízení presidenta
zemské správy politické v Praze z 22, dubna 1920 čis, 6298, Č, z, sp, p,
52,614 uveřejněného pod čís, 310 sb, z, a n, z roku 1920, nýbrž jak jest
'/ýraz ten vykládati podle smlouvy (podle pojišťovacích podmínek),
A tu jest v prvé řadě podle § 914 obč, zák, a čl. 278 obch, zák, vyšetřiti
pravý úmysl a pravou vůli stran, a zjistiti, zda a pokud jest jejich projev souhlasný (§§ 861, 869 obč, zák,), Strany se však rozcházejí v tom,
že žalující strana měla oním výrazem na mysli úřední vůdčí list opravňující k vedení toho druhu vozidla, jež bylo pojištěno, kdežto žalovaný
mínil tím vůdčí list vůbec, A tento nesouhlas tu jest, ano bylo zjištěno,
že při sepisu pojistného návrhu byl žalovaný tázán sprostředkujícím
agentem Sch-cm, má-li on a jeho zřízenci předepsané povolení k jizdě,
aniž byla řeč o tom, zda povolení platí i pro pojištěný druh vozidla,
I pojistný návrh obsahuje podčis, 7 jen všeobecnou otázku o úředně
předepsaném povolení k jízdě, Mohl si proto důvodně žalovaný vykládati onen výrok dodatečných pojišťovacích podmínek tak, jak tvrdí a
nemůže pojišťovna přes onen, podle jejího názoru mylný, výklad odvozovati z dodatečných pojišťovacích podmínek, že neručí za pojistnou
příhodu ze dne 15, listopadu 1930, ana sama použila nejasného výrazu
»behOrdlich vorgeschriebene Fahrlizenz« i ve formulářích o pojistném
návrhu, i v dodatečných podmínkách, a jde to podle § 915 obě, zák, na
její vrub, Nelze přehlédnouti, že jde o obšírné a spletité pojÍšťovací podmínky" jichž výklad jest pro laika pravidelně obtížný, a proto zásada
poctivosti styku (§ 914 obč, zák,) vyžaduje, by jasně a přesně upravila
i otázky ve vzoru pojistného návrhu i v pojišťovacích podmínkách, což
také dodatečně v podmínkách z roku 19'30 co do onoho sporného výraz.u učíníla, Že sí žalovaný skutečně vykládal ona slova tak, jak tvrdí,
plyne z toho, že platil pojistné premie, což by přece nebyl činil, kdyby
byl věděl, že předpokladem nároku na odškodnění jest podle pojišťo
vacích podmínek úřední vůdčí list opravňujíci k řízení vozidel tohG
druhu, jakého jest pojištěné vozidlo, a v tom byl oprávněně utvrzen tím,
že se bezpečnostní orgány, jak zjištěno, spokojily vúdčím listem znějí
cím na auto osobní a auto dodávkové, ač ho bylo použito při řízení motorové drožky,
jišťovacích podmínek z
sterského nařízení z 28,

čis.

13548.

Dodával-Ii !Il1ynář (nájemce pekárny) podle dohody pekaři (podnájemci pekárny) mouku na vypečení, při čemž se každý den zjišťovalo,
kolik z této mouky pekař vypekl, a pekař pak za toto množství odváděl
mlynáři penize podle bursovni ceny, nejde před vypečením. o prodej
mouky, nýbrž z množství mouky dodané pekaři je vždy pekaři prodáno
jen ono množství, jež spotřeboval k pečení a jež podle bursovni ceny
zaplatil, a mlynář nepozbyl vlastnictví k mouce dodané pekaři, dokud
nebyla zpečena.
(Rozh, ze dne 17,

května

1934, Rv I 774/34,)
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V exekuci protí manželům P
.
b'
ky.Žalobce byl nájemcem ekár~ovym ~~ aVI! žalova~ý 50 pytlů
lemce provozoval pekařskoK živnls't vŽmlz bdluzník ~lbIn P. jako I'VUH,a_
zalobce vyloučení mouk
. a o ou, o mz tu Jde,
~Ibí?em P-em, podle n~h~/~~u~~dlzhledem
k ujednání s dlužníkem
v
cemz se každý den zjišťovalo kolik dlu •a \ mou~u Jen na vypečení, při
1
pak dlužnik za toto množst~í OdVádě{r: I ~ t~to m?uky vypekl, začež
ceny. O b a niž š í s o u d
za? CI pemze podle bursOvni
z těchto d o vod O' Nesp~á uz~aly I?od!e zaloby, o d vol a c í s o u d
v t·
.
vne pravm posouzení s ť'
d
om, ze první soudce jednou u v á d " ' d
pa ruJe o volalel
cem svědkovi Albínu P-ovi« a I, "Je ~~J ~ o pr~dej mouky žalob.
k mouce před vypečením mouky po trul e, ze »prechod vlastnictví
Prvn'
d
nenas a« V tom vs'ak
. d
} ~ou ce správně uvedl, že dohoda '1" I
• nem oporu.
dodav~na, ale súčtována a za lacena te za eze a v to,!" ze ?louka byla
b pl ve. po zpečem, tak ze se o pravldelny prodej nejednalo a fežto
byla, nebyla ještě sú'čto~ána a vo~a avena mouka dosud, zpečena nevlastnictvi exekutem. Jest sice
~c I:rodána. a nemůže jiti o nabytí
smlouvu šlo, když ne o kupní )'rav a; z~prvm soud neuvádi, o jakou
šlo o smlouvu sui generis kd: e ~d~{VO u rozs,udku jest za to miti, že
stala se vlastnictvim exek~ta př~d t' do~okdy omouka teprve zpečením
lobcově.
, l m vsa zustala ve vlastnictví žaNe j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

. § 414 obč. zák. ustanovuje že kd . . • . .
,
tl m nárok na cizí vlastnictv{ Usta o cm. vtecI zpra~uJe, nenabývá ještě
odvolacího soudu, že se mO~lk
nOJ~m o nevadl správnolti názoru
stala vlastnictvím exekuta a že a Jl o . e ~ o hod y teprve pečením
cově, neboť nestala se vlastnictv pred hm .zusta~a ve vlastnicť í žalob~a základě výslovné dohody. Niž~7 io~~nne.~o yz !im, že, ji zpekl, nýbrž
zalo~.cem a povinným dodává žalobc
y .zjl~ltly, ze podle dohody mezi
se pn tom každý den zjišťuje kolik e Pf~mnem~ mouku na vypečení, že
pak povinný za toto množst;í odvád~ :a?o~OU y povinný vypekl a že
S?VllI. Z toho správně usoudil nižší
'
~ pen~ze podle ceny burpred vypečením ny'brž'
y
• s?udy, ze neslo o prodej mouky
kt
'. '
ze z mnozstvl mouky dod ' d
erou pOvtnny provozoval jako, d'"
ane o zlvnosti,
cem, by!o vždy prodáno ovinné~ naJemmk v p.eká;ně ?ajaté žalobk pečem a jež podle burstvní ceny ~ je? tOlnoP ~~OZStVI, jez spotřeboval.
mouka, třebaže byla dOdána do ž' ap a I. . o .e toho nebyla všechna
nepozbyl tedy žalobce před je" lVno~h povtnneho, tomuto prodána a
J~m zI?ecemm.:,lastnictví k ní. Poněvadž
byla zabavena mouka ne
lobě vyhověly, třebaže n:~;e~a~ri:r~~~m m~SI soudy i '! p!íčině ní ža- .
u SUl genens, nybrz
smlouvu
trhovou avšak J'en ve 'r'č"
o.'
P I tne mouky kterou p ' .
.
zlvnosh uložené každe'ho dne zpracoval.
'
ovtnny ze zasoby v J'eho
0-

°
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Nesouhlasí-Ii knihovní (nlkol'

. h ..

částky nejvyššího podání PřipadaJ~7cí vp~~ aJlcl)'kvěřitelé, s vydáním
y

a svrs y, ktere byly neprá-

vem prodány s nemovitosti jako její příslušenství, nemohou jejich odpor
vlastníci domnělého příslušenství překonati žalobou podle § 37 ex. ř.
(Rozh. ze dne 17.

května

19'34, Rv I 80lj34.)

žalobou proti dvěma knihovním věřitelům domáhala se žalobkyně,
by žalovaní byli uznáni povinnými, by nejvyšší podání za svršky, k nimž
žalobkyně tvrdila vlastnické právo, a jež byly prodány jako příslu
šenství vydražené nemovitosti, bylo vydáno žalobkyni. O b a niž š í
s o u d y uznaly podle žaloby.
N e j v y Š š í s o u d žalobu zamítl.
Důvody:
Žalobkyně odůvodňuje žalobní žádost tím, že žalovaní v exekuční
věci E 1973/32 okresního soudu v K. přihlásili k rozvrhovému roku své
knihovně zajištěné pohledávky, že žádost o přikázání těchto pohledávek
z nejvyššího podání, z něhož prý připadá částka 2.884 Kč 015 h na věci,
které byly v této exekuci prodány jako příslušenství vydražené nemovitosti a ke kterým žalobkyně nabyla jíž před. dražbou vlastnického práva, a že všichni věřitelé vyjma žalovanou stranu, která při rozvrhu přijde pravděpodobně na řadu, udělili souhlas k vydání zmíněné
částky žalobkyni. Než tímto skutkovým přednesem není opodstatněna
žalob ní žádost proti žalovaným, kteří nejsou ve zmíněné exekuční věci
vymáhajícím věřitelem, nýbrž věřiteli knihovními. Tím, že přihlásili

k rozvrhovému roku své hypotekární pohledávky a žádali o jejich zaplacení z nejvyššího podání, používajíce práva příslušejícího jím podle
předpislI §§ 210, 216, čís. 4 ex. ř., nezasáhli nikterak do práva žalobkyně nedopouštějíciho výkon exekuce. Nesouhlasí-Ii žalovaní s vydáním
částky nejvyššího podání, na něž si činí žalobkyně nároky, nelze jejich
odpor překonati žalobou podle § 37 ex. ř., o niž v souzeném případě
jde, nýbrž mtlže se žalobkyně na nich domáhati jen vrácení oné částky,
která jim bude rozvrhovým usnesením pravoplatně přisouzena a
o kterou by byli na úkor žalobkyně obohaceni. Leč v tomto směru žalobkyně skutkový přednes neučinila. Již z uvedeného důvodu nelze žalobní žádosti vyhověti.
čis. 13550.
Nekalá soutěž (zákon ze dne 15. července 1927, čís. 111 sb. z. a n.).
Jest po zákonu přípustné, dal-Ii si podnikatel chrániti značný počet
známek, ač z nich' velké části nepoužívá.
Tím, že si firma, jejíž závody byly značného rozsahu, opatřila
značný počet t. zv. známek defensivních, neznemožníla ještě založení
podniků jiných podnikatelů v témže odvětví výroby.
šlo-li firmě o to, aby chránila 8'10U známku a známku spřátelené
firmy před nedovoleným zásahem, nelze v tom, že znemožnila jiné firmě
použíVání určité známky z důvodu zásahu do svého vlastního známkového práva, spatřovati škodu, jakou předpokládá zákon.
(Rozh. ze dne 17.
Ci.viln! rozhodnutí XVI.

května

1934, Rv I 956/34.)
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Dne 29. červénce 1930 b la žal b
komory v Praze známka Fix Yro b o,. cen; u c:bchodní a živnostenské
morou přijata a uveřejněna
úst~e~z~ my~l~v~ vločky při?lášena, koD,oplsem ze dne 22. října 1930 b I n,llll ;es n!ku ochrannych známek.
prestal označení Fix užívati a vešl ~a..o ce firmou Sch. vyzván, aby
deje, ježto firma Sch. má od 9. dub':: 1~~4 Označené z~oží ,vzal z prokon;ory v Liberci zapsanou od .
u obc?odm, a zlvnostenské
3. hstopadu 1930 podala žaFovan~si' 14.010 slovm .znacku »Tix«. Dne
v Praze žalobu o výma ' I b Irma Sch. u ministerstva obchodu
čís. 40.232 u obchodní a ~. za °t cov.y značky »Fi,x«, zapsané pod
. .'
zlvnos enske komor
P
R
m.lnIst~rstva obchodu ze dne 21. ledna 1931 bYv., ra,ze. ,oz hodnu tím
zapls zalobcovy zn-čky bvl
'
I ' ylo teto zalobe vyhověno
komoře v Praze byk, uložénouz~a~ ~ep atnym a obcho,dní a živnostenski
vymazati. Jíž před doručen"lill mlllenou značku ze znamkoveho rejstříku '
bylo žalobci pod pOhrůžkou
~ohoto rozh?dnI;tí ministerstva obchodu
krajského soúdu civilního v Ppo uty nebdo vezem prozatímním opatřením
f
' ,
19'30 k ~avrhu
'
. zakazano,
používati raze
etiketzes ne 27.. pros'mce,
Ir,?yL
»FIX«, Žalobou o niž tu jde d
'h I m,?drym podkladem a napisem
uznáno právem' aby dovola~ , ~ma :' se zalobce na firmě Sch., by bylo '
nostenské kom'oře v LI'be .y r~JS Y soud v L. nařídil obchodní a živ'
rCI vymaz známky , I
'
Č :s,
14,010 ze dne 9, dubna 1924 a b '
,z~ ovane strany »TiH
vmn~u zaplatiti žalobci 423,762 Kč lsz:lo;ana firma, byla u~nána po- ,
na zakladě rozhodnuti ministerstva ob h d ,alob,ce u,:adel v zalobě, že
SOVa I svou škodu tím utr ěnou'
, c, ~ u zru~11 svuJ podnik a připi
jako nekalou soutěž P r oPc e l~dnanI dzalovane strany, jež označoval
'tl
.
s n I s o U p r v' t l '
,
ml a uvedl co do požadovan' 'h d 'k
e s o I ce zalobu zažaloba o náhradu škod
ře' e n~ ~a y ~ ,?~y, v d ů vod ech: Každá
spatřuje toto zavinění j~!na~Pvo~;~a ,za~me!1l1 zalo~ané strany. Žalobce
?ne 22. října 1930 v zvala
' ze ~ za ov~na str,ana dopisem ze
leho .podniku vymazaB, a, j~ž:ob-i'aťa~e z~~c~u ,»FIX«~ lez tvořila ~áklad'.'
u mInisterstva obchodu v P
D'lu lni, ze o vymaz podala zalobu
y tom, že má 1500 až 2.000 z~~~~k '~e, v!dí zaviněn! ž~lov~.~é strany,'
len 10 až 12 a jakmile ko k
c raneno, z čehoz vsak liZ používá
známky, žalova~á ho ihned ~r~nt po~ne používati nějaké podobné
a
může býti i ten zavázán k ruč: , uJe ,o vymaz. Podle § 1295 obč. zák.
vykonávání svého práva sledo~af~. sk,?du" kt~~ou někomu způsobil i ve
škoditi. Jest nyní řešiti ~tázk
Ilzrelme pn !om jen účel onoho polobci onen přípis, že na to podaf a z~. ~ ;o~" ze ž~l~vaná poslala žav Praze žalobu o vy' maz z'al b a pro I za o CI u minIsterstva obchodu
• .
o covy značky spať
t', t' , ,.
nanl ve smvslu svrchu cito
'h
' . rova I pro IpravnI ledkalou soutěž.' Podle do isu žav~ne ? ustanovenI § 1295 obč. zák., neslouží žalobnímu zákla~u ~0~~7eďtrtny ze, dne 22 ..června 1930, jenž
lobce nepoužíval dále oznale' Fa, o sahbuJe tento len výzvu, by ža" b a Iení atd. takto označené
ni ». 't
IX« f a a yS vzal ,z pro d"
Z b OZl,
eJe vsechno'
nostenské komory v Liberci
' )e! o Irma ch. ma u obchodní a živlobce neuvedl a nelze tedy ta~~r~fe?o~ z~ačk~ .» Tix«. Jiný obsah žaJežto žalobce ve svém d '
I ~y o sa v~11I za základ rozhodnuti.
podala na to firma S~tIS~ ~?rltl ~anechalt používání značky »Fix«
v Praze žalobu o výmaz této IS Zla II 193.0 u ministerstva obchOdu
vaná strana podle §§ 23 a 30 zn~ kY' ~hPodánÍ této žaloby byla žalo,
."
znam ove o zákona plně oprávněna, jed-

!

n.

cl

nala tedy jen II výkonu svého práva a bylo jen předpokladem žaloby,
že před tím žalobce vyzvala k výmazu známky »Fix« a k upuštění od
dalšiho používáni této známky. Ani ze shora citovaného doslovu dopisu, ani z podáni žaloby, nelze o sobě souditi na zřejmý úmysl žalované strany žalobce poškoditi, nemluvě ani o tom, že to žalovaná strana
učinila jen v tomto úmyslu. Jest tudíž zřejmo, že bylo nejspíše úmyslem
žalované strany, chrániti své v známkovém rej střiku zapsané a tím
chráněné známky před používáním známek podobných. Že žalobce v pří
padě podlehnuti utrpí škodu, jest sice možným, ba pravděpodobným výsledkem žaloby, v případě vítězství žadatelky nelze však předpokládati,
že by tato případná škoda byla žalobkyní předem zamýšlena. Nebylo
proto spatřovati v těchto skutečnostech, v dopise žalované strany a
v podání žaloby jednání žalované strany, jež by směřovalo k poškození
žalobce. Jest dále nesporno, že žalovaná strana má chráněny i známky,
jichž nepoužívá. Podle údajů žalované strany namítal to žalobce i v pří
padě žaloby na ministerstvo obchodu v žalobních námitkách, ministerstvo však ve svém rozhodnutí i k tomu vzalo zřetel a přes to, že tato
, známka žalované strany má charakter jen defensivní, výmaz připustilo.
Tento názor hájený ministerstvem má oporu i v nálezech nejvyššího
správního soudu ze dne 22. května 1923 Č. j. 88121 a z 20. dubna 1928
čís. 9878 Bohuslav čís. 2384 a 7225. Podle těchto rozhodnuti a také
podle soudu známé prakse jest zapsání tak zvaných defensivních
značek, t. j. značek, jež jsou sice známkově chráněny, avšak nejsou na
ten čas používány, přípustné. Žalovaná strana jednala tedy jen ve výkonu svého práva, davši si zapsati řadu známek jako známky defensivní. Že tento počet může býti značně vysoký, jest zřejmo již ze všeobecně známého, velikého rozsahu podniku žalované firmy Sch. a jest
právně bezvýznamno, zda jest tu opravdu žalobcem tvrzený počet defensivních známek. Nemůže býti v tomto směru rovněž řeči o tom, že
žalovaná dala své defensivní známky zapsati jen ve zjevném úmyslu, by
žalobce nebo jiné soutěžitele poškodila. Ani v tomto směru není tedy
prokázán úmysl žalované strany směřující k poškozeni. Podstatného
významu pro tento spor jest však další námitka žalované strany proti
žalobnímu nároku, že žalobci již v jiných sporech, prozatímním opatře
ním krajského soudu civilního v Praze ze dne 27. prosince 1930, jež
bylo žalobci doručeno dne 8, ledna 1931, bylo k návrhu firmy L. pod
pohrůžkou peněžitého trestu zakázáno používati modrých etiket s nápisem »Fix«. To, že žalobce přestal používati nadále značky »Fix« nelze
tedy odůvodňovati v rozhodnutí o žalobu o výmaz u ministerstva obchodu ze dne 21. ledna 1931, nýbrž právě zmíněným zákazem; jestliže
~ak žalobce spatřuje zavinění žalované strany i v tom, že jako majitelka
firmy R., jež jest representací mýdlových vloček Lux firmy L. pro čes
koslovenskou republiku, ,žalobce vyzvala, by dal známku »Fix« vymazati, ježto jest podobná se slovem »Lux« a v tom, že když žalobce se
vzpíral, podala žalobu, nelze přirozeně ani v tom spatřovati zavinění
žalované strany na vydání zmíněného prozatímního opatření. Firma R.
byla jako splnomocněná zástupkyně firmy L. nejen oprávněna, nýbrž
podle názoru soudu povinna, ji o zaměnitelnosti obou známek vyrozuměti a bylo jen dalším pochopitelným dúsledkem, že jmenovaná firma
, na základě tvrzené zaměnitelnosti známek, proti nynějšímu žalobci po36'
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dala žalobu. Toto řízení jest, jak jest zřejmo z přípisu krajského soudu
civilního v Praze v období revise a trvá tedy toho času ještě zmíněný
zákaz. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. O ů vod y:
Nesprávné právní posouzení vytýkáno jest hlavně jen v tom směru, že
soud prvé stolice nesprávně vykládá § 3 zák. známko a proto omylem
prý dospěl k názoru, že v souzeném případě nebylo na straně žalované
, v druhém odstavci § 1295 obč. zák. předpokládaného patrného úmyslu
a účelu způsobiti žalobci škodu výkonem příslušejího mu práva. Názor
odvolání, týkající se § 3 známko zák. je zcela nesprávný a založený na
nesprávné citaci rozhodnutí nejvyššího správního soudu llveř. pod
čís. 7225/1928 Bohuslavovy sbírky. Žalovaná strana je oprávněna, aby
si dala chrániti i známky t. Č. dosud nepoužívané a byla také oprávněna,
aby zakročila proti žalobci, když chráněnou pro ni známku neoprávněně
porušil. Škoda, lderá žalobci z toho vznikla, nebyla snad zaviněna
stranou žalovanou, nýbrž tím, že se žalobce prohřešil proti § 3 známko
zák., počav používati při svém obchodování známky nepřipustné, a jsou
proto veškeré jeho vývody odvolání snažící se pravý stav věci i z vlastního jeho procesního přednesu se podávající nemístně zkresliti, nezpů
sobilé přesvědčiti odvolací soud o opaku.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Dovolatel spatřuje provinění žalované proti zákonu o nekalé soutěží
(patrně podle § I zákona ze dne 15. července 1927 čís. 111 sb. Z. a n.),
aneb proti ustanovení § 1295 obč. zák. v tom, že si dala chrániti 1500
až 2000 různých známek, z nichž skutečně používá jen asi IS až 20, za
tím účelem, aby hned předem znemožnila jinému soutěžiteli založiti si
podnik v témže oboru, že zejména poškodila žalobce, přivodivši výmaz
jeho známky »Fix« pro mýdlové vločky s odvoláním se na prioritu své
ochranné známky »Tix« pro totéž zboží, ač této známky nepoužívala, a
že přiměla firmu L., která je v Československé republice zastoupena
společností R., patřící žalované, by ho žalovala pro nekalou soutěž a
na zákaz používání ochranné známky »Fix«. Z tohoto jednání žalované
je prý patrno, že jí nejde o ochranu její sice registrované, ale nepouživané známky» Tix«,nýbrž o to, aby znemožnila jeho podnik a tím mu
způsobila škodu. Pokud jde především o to, že si žalovaná dala chrániti
značný počet známek, z nichž velké části nepoužívá, jest to po zákonu
přípustno (§ 6 zákona ze dne 6. ledna 1890 čís. 19 ř. z.), jak již nižší
soudy dovodily, poukázavše při tom také k rozhodnutí nejvyššího správního soudu čís. 2384 a 7225 sb. Bohuslavovy. Výsledek sporu u ministerstva obchodu, pro žalobce n.eBj;iznivý, jakož i neúspěch jeho ve
sporu s firmou L., pokud k němu ~ přihlížeti, nasvědčuje tomu, že odpůrci dovolatelovi byli v právu. Zbývá tedy uvážiti, zda žalovaná výkonem svých práv zřejmě sledovala účel, aby poškodila žalobce (§ 1295
druhý odstavec obč. zák.) aneb, zda se snad svým jednáním dostala
v hospodářském styku v rozpor S dobrými mravy soutěže a při tom vě
děla, nebo musila věděti, že toto jednání je způsobilé poškoditi žalobce
(§ 1 zák. čís. 111/1927 sb. Z. a n.). Jen za těchto předpokladů byl by
opodstatněn nárok na náhradu škody. Při známém rozsahu závodů ža-

ně firm není nijak nápadným, že si opatři1~ znač~ý poč~t t. ~zv.
lov.a k deflnsivních, aby byly po ruce při okamŽIté po!rebe .. !Im v~ak
~n!~,eneznemožnila založení podniků jiných 'podlllkatel~, tudlz ";lll ~a
Jett
témž odvětví výroby. Kombinace ruznych znam~k v ruznych
1.0 c~á~h jes't téměř nevyčerpatelna, uváží-li se, že § ~3 ~akona ze. dne
uP':dna 1890 čís, 19 ř. Z. stanoví v té příčině Jen p.omern: nepatrna ob6. I ení. Není myslitelno, aby se žalovaná .uveden,y,;, zpuso~b~em zabe~
me!i1a proti každému použití jakýchkoli znamek ]lllym ,soute";ltelem. Ze
pecdomáhala výmazu žalobcovy známky, která. se ~ak nap,,;dne podobala
s~'í známce, jest pochopitelno, neměla-li se jeli znamka st~h ~ezcenn~~.
J se pak týče návodu firmy L. k podání žaloby na zdrzem ,se POUZI~ni téže známky »Fix«, uvádí dovolatel sám, že jmeno~a~a hr~la Je
~ československé republice zastoupena sp~lečno~tí R., patncI"Ílrm<:,Sch.
'e vysvětlitelno že žalovaná upozormla sveho obchodnlllo pnte~~,
I tu J
'.
"t'
dle J' eJ' ího nazoru POUZIjejž v tuzemsku zastupuJe" na repnp~s ne ~o
k' I že zákrok ten
vání této známky, aby chramla Jeho zaJU;y, po; ~ aza,
h . nila
b I odůvodněn. Z těchto úvah plyne, že zalovane slo o to, ,aby ~ r~
s!ou známku a známku spřátelené firmy před nedovolenym. z~sa o~~~
, lobcem tvrzené skutečnosti však nestačí k t?m~, aby, z lllc m
~jti usuzováno na úmysl žalované zničiti pO?nik zalod?~uv,. ne b~ d:fus~~
. i mu škodu. žalovaná nemohla předpokladatI, tu~!Z am 'je e I,.

b

o

~~\obce, jak !vrdi, zanrec~á O~~~?g:'š~~~~d~~u~~C;n~~~~~ě~~a~~u~~fni

,,~;>F~~~r:k ze f:,~o.fa~~u ~ dů~~du, zásahu d? lejí~o vlastníh.o prava
te
ámkovéhJ není však škodou, jakou
předpoklada zakon, nebot pak by
zn,
~
,
se výkon práva stal vůbec nemoznym.
čls.

13551.

I v řlzenl pro pok~utni~tvl musl býti pleb'semln~ rek:s ~~a~ye:e:~e~~i
sem advokáta. Lhostejno, ze pokoutniku n yo ze, y s
vazby obstaral podpis advokáta.

(Rozh. ze dne 17. května 1934, RII 210)/34.)
Usnesením okresního soudu v P. byl uznán Antonín Š., t. č. ve~ vazbě
kra'ského soudu v O., vinným pokoutnictvím ve ~myslu § I, nar. mIll.
sprhv. ze dne 8. června 1857, čís. 114 ř. ,zák. ~ ulozena m~ po~uta ~~I=
3 cit. nař. Rek II r s II í s o u d o~mltl, shzn?st Antonma ~-a.
"_
§vod
: Podle § 520 C. ř. S. musí byh plsemne rekursy op~treny pod_
pise: advokáta. Právem proto nařídil prvni soud, by pod~m bylo fP~
Ceno podpisem advokáta. Jelikož Antonín Š. tak neučlml, muse PIr
'rekurs b' ti odmítnut. Antonín Š. pak protokolem, ,~epsa~ym
~e~:ZskéhO soud~1 v O. prohlá,sil, že udává do protokolu to~tez, co ~es~
obsaženo ve stížnosti na okresní soud v P. Podle § ~520, ~. r. s., mo o.
~ k 'en při okresních soudech rekursy protokolárne byh sepsany, lllvsa
' k'h
koliv Jvšak, J'ako v tomto přípa d~e, u k
raJs
e o soudu
, .
'
N e j v y Š š í s o u d nevyh?věl d ovO IaClmu
r ekursu Antonína S-a
do odmítaciho usnesení rekursmho soudu.

!'

-

Čís.

-

13552-

čís.

13552 - .

567

566
Důvody:
Třebaže jest řízení pro pokoutnic!ví řízením kárným, plati pro ně
ustanoveni § 520 odstavec prvý poslední věta c. ř. s., podle něhož rekurs písemně podaný musí býti opatřen podpisem advokáta, an podle
článku IV čís. 5 uvoz. zákona k c. ř. s. přísluší potrestanému rekurs podle §§ 514 až 528 c. ř. s., a jest proto těchto předpisů použíti bezvýjimečně. Vytýká-li dovolací reku rent, že nebylo usnesení prvého soudu
připojeno právní poučení, že podle § 520 c. ř. s. musí býti písemný rekurs opatřen podpisem advokáta a že po trestaný může podati rekurs
i k zápisu u okresního soudu, přehlíží, že se tak stalo výzvou okresního
soudu v P. ze dne 16. března 1934 k podpisu písemného rekursu advokátem a že protokolární rekurs podaný u krajského soudu v O. dne 19.
března 1934 byl opožděný a zůstal by opožděným, kdyby byl býval toho
dne podán i u okresního soudu a neměl proto nedostatek právního poučení na opožděnost rekursu vlivu. Že dovolacímu rekurentu nebylo lze,
by si z vyšetřovací vazby obstaral podpis advokáta, jest bezpodstat-.
ným, poněvadž není zákonného ustanovení, podle něhož by se prodlužovala rekursní lhůta pro nepřekonatelnou překážku a o navráceni
v předešlý stav nejde a nepřípadně poukazuje dovolací rekurent k ustanovení § 364 čís. 1 a 2 tf. ř., která se sem vůbec nehodí, poněvadž nejde o trestní řízení. Neopatřil-li dovolací rekurent písemný rekurs podpisem advokáta a nepodal-li rekurs v opravné lhůtě aní do protokolu
okresního soudu (srv. rozhodnutí čís. 10.351 sb. n. s.), byl jeho rekurs
opožděný a nebylo nedůvodnému dovolacímu rekursu vyhověno.
čís,

13552.

Pokud jest ve smyslu vyrovnacího řádu ze dne 10. prosince 1914
337 ř. zák. vyrovnacím řízením dotčen nárok na placení doživotní
renty, k jejímuž placení se vyrovnací dlužník před zahájenlm vyrovnaclho řízení zavázal smlouvou, zejména, pokud jest oprávněný odkázán
na kvotu z jednotlivých dávek, či jest nárok na placeni renty určiti jednotnou částkou (kapitalisovati), z níž by pak bylo dlužníku platiti kvotu
jako z každé jiné pohledávky PQdrobené vyrovnání podle schváleného
vyrovnáni.
(Rozh. ze dne 17. května 1934, Rv II 13/33.)
čís.

Žalovaný zavázal se svého času platiti žalobkyni měsíčních 3,0,0 Kč
až do její smrti, kterýžto důchod platil řádně až do 15. září 1930. Dne
20. prosince 1930 bylo o jmění žalovaného zahájeno vyrovnací řizeni.
Do zahájení tohoto vyrovnání za dobu do ko~.e roku 1930 měla žalobkyně proti žalovanému již splatnou pohle ď vku z důvodu oné renty
1.050 Kč. Žalobkyně přihlásila k vyrovná žalovaného svou pohledávku z důvodu renty částkou 55.350 Kč a bylo jí též přiznáno hlasovací právo co do této výše pohledávky. Vyrovnání bylo uzavřeno na
70% kvotu a žalovaný se zavázal těchto 70% z přihlášených pohledá ..
vek splatiti v deseti stejných po sobě jdoucích čtvrtletních splátkách,
počínaje dnem 15. července 1931 s jednoměsíční lhůtou vyčkávacÍ. Žalovaný před žalobou zaplatil žalobkyni na tuto vyrovnávací kvotu

1753 Kč 50 h a zbytek 2.121 Kč složil do soud ni úschovy. Žalobě, by
ž~lovaný byl uznán povinným svoliti, by žalobkym byl? vyplaceno slo•

. ch 2 121 Kč vyhověl pro c e s n.í s o udp r v n I s t o Ir c e po-

~~~; že u~nal žal~vaného povinným svoliti, by žalob~yni bylo v);'placeno
ze složené částky 1.850 Kč .• .o d vol a cf.~.o u d z~lobu ~~mlt!.

N e j vy Š š í s o u d zrusd rozsudky mzslch soudu a vraHI vec procesnímu soudu, by dále jednal a znovu rozhodl.
Důvody:

Jest řešiti otázku, zda a jak dalece jest ve sm);'slu.,vyr~vnacít:0 řá~u
ze dne 10. prosince 1914, čís. 337 ř. zák. vyrovnaclm nzemm, d~tcen na~
rok vymáhajícího věřitele na placení doživotní. ren:y, k, Jejln;uz placem
se vyrovnací dlužník před zahájením vyrovnaclho nzem. zavazal ,smlo~
vou, zejména, zda jest oprávněný odkázán~a kvotu z te,dnotllvych davek, či zda jest nárok na placení renty urČIÍl Jednotnou cast~o~ (kapltalisovati), z níž by pak bylo dlužníku platiti, kv~tu Jako z ~a~de Jme pohledávky podrobené vyrovnání podle schval~n~h?.vy,:ovnam . es! rozeznávati mezi opětujícími se dávkami splatnyml jlz p:~d zaha)emm vyrovnacího řízení a těmi, jichž splatnost nasta~~ p?zdejl .•Opy Jest ~osu
zovati jako jiné před zahájením vyrov,nacího ;;zem dospele pohledavky,
při těchto však jest podle § 15 vyf. řadu. rozhsov~tl mez!?avkaml opetujícími se jen po určitou dobu a dávkami neurČlte.ho yyam. V ?bou posléz uvedených případech nastupuje na místo opetujlclch se dav~k ka ..
pitalisování nároku, které se provede u dávek n~ urČitou dob? UJedna.:
ných jich součtem po srážce zákonných úroku za m~zlčasl u~~dene
v § 14 (3) odsl. vyr. ř. Tento součet jest pak pohledavkou ventele,
z níž dostane kvotu, určenou potvrzeným v);'rovnáním. Naproh, tomu
u dávek neurčitého trvání proved,e se kaplt~hsa.c;e P?dle odhadm. ~od
noty pohledávky v době zahájem vyrovnaclho nze.m. TO,to ocenen~ se
děje podle pravidel počtu pravděpodobnosÍl (pojlsťovaC;1 mat;,mahky)
s ohledem na okolnosti případu. I tu nastupuje pak, na mlsto puvodmho
nároku na placení opětujících se dávek (renty), narok na pla.ce~' J~d
notné sumy, pokud se týče její kvoty.účelem tohot~ ~motne~rayn,lho
opatření zákona bylo důsledné provedení zásady o steJnem n~kladalll se
všemi věřiteli, jichž pohledávky nepožívají přednostního prav.a (§§ ~6
a 47 vyf. řádú). Oba nižší sou~yvnepostup0v.aly ve, smy~lu ~echto ~a
konných ustanovení. Prvý soud reSll spor na jlnem zaklade nez bylo ~a
lováno při znav žalobkyni nárok na placení neztenčenych sn;luvenych
dávek '(renty), ale jen do celkové výše nepopřen~ p~ý o~hadlll ~odnoty
jejího původního nároku, a podle toho vypoče~l, ze Jest zalovany v prodlení s částkou 1.860 Kč. Odvolací soud proÍl doslo~u zakona, neuznal
v zásadě nárok žalobkyně na »odbytné« a po?ěvadz tento, narok Jest
podkladem žaloby o uvolnění depOSita, zamltl zalob.u v celem rozsa~u;
Nejvyšší soud nemůže ve věci sám ihned rozhodnou~1 nemaJe do~tatec~y
skutkový podklad. Odvolací soud 'se vzhledem k svemu ?dchy!nemu n,:zoru nezabýval otázkou kapitalisace rentových pohled~vek zalobky~e,
ač žalovaný v odvolání napadl výpočet žalobkyně, ktera ve vyro,;nacllll
řízení jako svou pohledávku přihlásila a ve sporu uplatn!la.!,atn~ctero~
násobek celkového ročního příjmu na rentách. Žalovany JIZ v zalobm
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odpovědi namítal nepřiměřenost, tvrdě, že odhadní hodnota nároku
vzhledem ke stáří žalobkyně činí 19.793 Kč 20 h, přiměřenost popíral
i v odvolání a činí tak i v dovolací odpovědi. Prvý soud zjistil z vyrov_
nacích spisů, že žalovaný ve vyrovnání ne pop řel odhadní hodnotu
renty udanou žalobkyní ve výši 54.300 Kč po srážce dávek splatných
před zahájením vyrovnáni, a z toho Usuzuje, že by bylo proti dobrým
mravům, kdyby ji nyní ve sporu popíral. Poukazuje při tom k §63 vy_
rov. řádu ze 27. března 1931 čís. 64 sb. z .. a n. Leč, nehledíc k tomu, že
vyrovnací řád z roku 1914 nemá obdobného ustan9veni, nelze za to
míti, že žalovaný pouhým nepopřením výši pohledávky uznal. Vždyť podle vyrovnacího řádu z roku 1914 zjišťovaly se přihlášené pohledávky
jen k vůli hlasování bez jakýchkoliv účinků na skutečný poměr mezi
věřitelem a dlužníkem. Proto právě nelze z pouhého nepopření přihlá
šené pohledávky a z pozdějšího vytýkání její nepřiměřenosti usuzovati
ani na prohřešení se proti dobrým mravům. Nemůže býti bráněno dlužníku, by dojde-li ke sporu o zaplacení pohledávky nebo její kvoty, neuplatňoval závažné námitky proti její pravosti neb výši. Nezbylo proto,
než aby oba rozsudky byly zrušeny (§§ 496 čís. 3 a 5,13 c. ř. s.) a věc
byla vrácena procesnímu soudu, na němž bude, by vhodným způsobefll
působil k tomu, by otázka odhadní hodnoty nároku žalobkyně v čase
zahájení vyrovnacího řízení byla náležitě objasněna a aby provedl potřebné snad důkazy a pak dle uvedených směrnic znovu rozhodl.
čís.

13553.

Nelze povoliti exekuci na právo povinného, aby mu poštovní
telnoll byly vydány penize, které dojdou na jeho šekový účet.

spoři

(Rozh. ze dne 18. května 1934, R I 477/34.)
K vydobytí peněžité pohledávky navrhl vYflláhající věřitel povolení
exekuce zabavením práva příslušejícího straně povinné jako majitelce
šekového účtu čís. 36.9301 proti poddlužníku poštovní spořitelně v Praze
na vydání peněz došlých na konto čís. 36.9'301. S o udp r v é s to _
I i c e exekuci povolil, rek u r sní s o u d exekuční. návrh zamítl.
D ů vod y: V exekučním návrhu uvádí vymáhající strana, že vedla už
ně kolikráte exekuci na pohledávku, která příslušela povinné straně proti
pOštovní spořitelně v den doručení exekučního povolení, ale že strana
povinná měla fIložnost částky na kontě, došlé každodenně vybrati, a
proto, že chce novou exekucí zabavením práva strany povinné jako majitelky šekového účtu zameziti, by povinná strana nevybrala peníze,
které dojdou na konto. Vymáhající straně tedy jde vlastně oJexekuci na
peněžité pohledávky budoucí, to však není fIlifllo případy p,Íhledávek na
služném a jiných opětujicích se důchodech v § 299 ex. ř. jmenované pří
pustné, poněvadž pohledávka strany povinné, jejíhož zabavení chce
strana vymáhaiící dosíci, fIlusí tu býti v okamžiku exekuce (viz NeufIlannův komentář k exek. řádu k § 2(4).
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

D ů vod y:
kl'ď
~
. st mu dobře
cím
Vymáhající věřit~l v doV?lt
r~~~r~~S~li je~' ~~i: pohledávka
známo, že zabavem P?hledav. y muz nezam' šle! nabýti zástavního
v okamžiku exekuce Jlz eXlst~Je,. al~ že
n nýbrl že chtěl zabaviti její
práva na. b~d?~cí vklady~ povl:on';,,:/t~ll~ šeko;ého účtu může žádati,
prá~?, z~lezeJ~cI v ~?~ín~e J~latně zaslala tiskopisy, zejn;éna~ šek?;,e
by JI post?vm ,sp?n
b la v rozuměna o dojití penez, ze muze
blankety, ze ma ~ narok, aby: y ~dati by poštovní spořitelna z pevyplniti š.~ky ša k~~~~s~gt~r~~~f;~h zpoukÁzala částky poc!,l~ jejíhlO, přá~i
nez na JeJln; e' b
b~ d ní označené . Avšak
tento stezovate uv vyb ď jí same ne oso e o
,
~ ~
ávech nakrad nemá opory v doslovu
na,vrhu, v
osouzení,
značených teprve v dovoladm rekursu ~~~r. ag~~~:nnI~rhu n~ povolení
o jaký způsob ex~~~ce~!UoJde, Je,st ~oz~e dXe 9. ledna 1934 navrhl jen,
exekuce. Vymahaj1cI ventť v nav~ u ením práva příslušejícího povinné
by mu byla povolena :xe u~e z~ ~ av čís 36 9301 proti poštovní spoří
straně .iako maJltelc~ ~eko~eh~ ':~~u h n~ ko~tě 36.9301. Předmětem natelně v Praze na vydam penez, os y:c
vinné stran aby jí byly povrženého zabavení bylo ,tedy Je~ pra~~
na její še0;vý účet dojdou.
štovní spořil1'!lnou vydany I:emze " ~e ~ v podstatě ničím jiným, než
Právo na vydání těchto penez nen~;la násl ex. ř. Rekursní soud
peněžit;:JU po.hlec!,avkou pOdl~ §§ e;eku~ního ~ávrhu jde tu o exekUCI
správne v~loz!l,.~e pOdlehl~~~~:~ a že navržená exekuce není. v tom~o
na budoucl penezltou po
,
.. ,.
b vení se navrhUje nenapřípadě
příp~stná,
ježto p~hleda§V~~g J~~z /~ ~usila by tu tedy býti již
leží k pohledavkam L1vedenym v
. .
v okamžiku exekuce.

exekučního

?~mz ~rgr

f?

čís.
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b J . k'
'est projednání pozůstaByl-Ii zůstavitel přisl~smk~ e .glC y~, J zemsk 'm dlužníkem a
lostí o ne~~ihovnj P~h~~~V~~kzy~~a~~~~gí~~ ~e~echati ~oudU belgické~
rozhodovam o spornyc
e 1
říz záleží tu v tom že soud da
mu.
Opatření
podle
§d§Jl.37
a
1~8y
n:pP'atil
dlouho, až
příkaz tuzemskému
uznlíku,
, 'pozůstalOStí
cizozemské úřady rozhodnou o pohledavce.
.
.

li

li
I:
I,

I

I
I
I

• ,

tak

(Rozh. ze dne 18.

května

1934, R I 517/34.)

.
k
soud 500'
prvé
V pozůstalostní věci po clzozem
y111' ul·n
,azh dědi"ů
010101 stolice
Kč jakož
dědicům, by zajistili, dědi.cký d!1 t~~e~~gy~č zásta';"ou nebo hypotékou,
i poplatkové pohledavky csl. ~tat,: d touto jistotou projednání pozůsta
a dále vyř~l, ž~ ,se neodťu~uJe p;e zápůjčkové. pohledávky zůstavitelky
losti, sestava]1cI z neza n.1 ovane. , úřadům Rek u r sní s o u d
0VI z<;hran~Č111~vému so~du by v řízení pohaproti dr. Jaroslavovi
napadené usnesení zr~sll a vratrl y~c Pd . Podle §' 23 nesp. pat. mají
čoval a nové ~usnes~~1 v~d~l.,
e111 D ~ o zl~řelého v zahraničí, jest-li zesoudy
ohledne
m.o':lteho
J1!1
clz!ncechovává stejné zásady, přenechati
mřelý jest příslusmkem statu, Jenz za

1::
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571

570
příslušným

zahraničním úřadům

cIZIncovým, jak projednání
losti, tak rozhodnutí o všech sporných nárocích dědíckých a om'eziiti
na to, aby se postaraly o zajištění pozůstalosti a nároků všech deljic,u'
a legatářů, již jsou tuzemskými poddanými a o uspokojení
věřitelů, podle předpisů obsažených v §§ 137 až 139. Přenechání
jednání ohledně movitého jmění zahraničním úřadům závisí na to
je zachovávána vzájemnost. To je především zjistíti po
ním se strany mimsterstva spravedlnosti. Od tohoto pt"uech,iní projednání cizím úřadům jest rozeznávati vydání
jmění. Co
se týče opatření k zajištění nároků
dědiců, jest vzíti zřetel
k ustanovení § 137 nesp. pat., podle
s vydáním pozůstalostního
předmětu nebo dílu potřebného ke krytí dědicových nároků do cizozemska je tak dlouho sečkati, až bude právoplatně rozhodnuto o jejich
nárocích tamními soudními úřady. Ohledně tuzemských věřitelů jest
užíti § 138 nesp. pat., podle něhož je se starati, by vydání pozůstalost
ního jmění teprve pak se stalo, dojde-li k uspokojení věřitelů nebo
bude-Ii dána jistota. Podle názoru rekursního soudu nemůže však ani·
ve smyslu § 137 ani ve smyslu § 138 býti ostatním dědicům uloženo, by
zajistili zástavou nebo hypotékou dědický díl dědicův nebo pohledávku
věřitelovu, nýbrž nesmí se jen dotyčné movité jmění vydati. V souzeném případě jde o nezaknihovanou pohledávku ze zápůjčky zůstavitelky
proti dr. Jaroslavu L-ovi v částce 2,000.000' Kč a nesmí se část této pohledávky nutné k zajištění dědického nároku a pohledávky poplatkové
státu vydati do cizozemí, což podle názoru rekursního soudu je zameziti tak, že se dlužníku zakáže volně nakládati dotyčnou částí pohledávky, obzvláště konati na tuto pohledávku platy do zahraničí.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

Dll vo d y:
Aby bylo lze posouditi, zda jest projednání pozůstalosti o pozůsta
lém movitém jmění záležejícím dle tvrzení účastníků v neknihovní pohledávce zůstavitelčině 2,000.'000 Kč za dlužníkem Dr. Jaroslavem
L-em, velkostatkářem v K. u Plzně a nalézajícím se tudíž v českoslo
venském státě, přenechati podle § 23 nesp. pat., - jehož jest tu užíti,
ana zůstavitelka byla dle tvrzení účastníků cizinkou zemřevší v Římě příslušnému cizozemskému úřadu zůstavitelčinu, tedy státu, jehož byla
zůstavitelka příslušníkem, jest především zjistiti, kterého státu jest zů
stavitelka příslušníkem, a bude další zaříditi podle případných před
pisů. Ukáže-Ii se, že jest zůstavitelka příslušnicí belgickou, nebude
ovšem závady, by nebylo projednání pozůstalosti, o niž jde, přenecháno
belgickým Úřadltm,. kdYŽ. podle sdělení ministerstva spravedlno~iuvedeného ve věstníku min. sprav. 4/23 jest v poměru k Belgii po . dati
za zjištěnou vzájemnost podle § 23 nesp. říz. Názor odpovídá z adě
vyslovené v rozhodnutí čís. 309S sb. n. s., že nepřekáží, je-Ii vzájemnost
zaručena, by projednání movité pozůstalosti cizozemce a rozhodování
o sporných nárocích dědických nebylo přenecháno cizozemskému úřadu.
Především jest však opatřiti potřebné podle § 139 nesp. říz. Opatření
takové první soud již učinil a jest jen otázka, v čem má v souzeném pří
padě záležeti opatření podle §§ 137 a 138 nesp. říz. Po té stránce sdílí

,
du že o atření to může záležeti jen
nejvyšší soud názor rekursl1l~o soť o~i by Pneplatil pozůstalosti po Zů
v příkazu dlužníku Dr. Jaros avU k~ úřadY o pohledávce rozhodnou.
stavitelce tak dlouho, az clzoz ems e
čís.
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,
ní cen za dobytek dodaný v provozu zeměNárok na zal~la.Ceenvltř~~té IhůJ § 1486 čís. 2 obč. zák.
ďls tvi se prom cUJ
e
(Rozh. ze dne 18. května 1934, Rv I 2018/32.)
'hal se prodatel na kupiteli ne doŽalobou, zadanou roku 193~, ~d~~~e prodal žalovanému roku 1923
latku za koně a za kravu, Jez za ,
d p r v é s t o I i c e uznal
n
fkoně).a 1925 (kdrávou)l' a ~ [ Os ~ eusd lža~oob~ zamítl.
I' ,
odle zalo b y, o v
PNe j vy Š š í s o u d nevyhověl dovo al1l.
Důvody:

•
'k
lčují se ve třech letech pohlePodle § 1486 čís. 2.obc; za . prom k' ch v' robků při provozováni
dávky za dodáni zeměde1skych a. lesl1lC vat/se názorem dovolatelozemědělství nebo lesOlctVI. Nem eba d~~lvky takových produktů, jichž
vým, že zákonodá;c~ ma na m~~ \~~n nebo lesní hospodář pra,:,idelně a
vyrobou a dodavamm se z",,:,e e ,
. u odle obecného nalOru zepo živnostensku zabýval. Kun a k;~~~ J~~č ~ák. a že se dodávka jich
mědělskými výrobky v", J!f~SI!, ~ lobce net~rdil, 'ač' se sám označil rolnestala v .provozl~ zem~t1e s VI, I~:ní zažalované pohledávky hned na z,aníkem, a zalovany nam! ,p;om
oukazem k § 1486 čís. 2 obč. zak.
částku ústního prolednavam ~pzru ~. pkteré by vylučovaly promlčení, ač
Neuvedl-Ii tudíž žalobce sku e noS I:
d v sloviv souhlasně s prvým
mu to náleželo, nepoch~bll ~dvolacl ~ooud,{vkK zemědělských výrobků je
soudem, že pohled,avka. zalo cov"; z,,; lobce v odvolacím sdělení tomuto
romlčena, nehl edic am k tomu; ze za
~ázoru prvého soudu mc nevytykal.

6-

t.

čís.
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b
, . ci O nepřípustnost exekuce na
žaloval-li s~oluvla,s~lk z~ av~n~. ~e potud že se prohlašuje za neeelou věc, jest zalobm ~ados vy ~I~vlastnický podil.
,.
přípustnou exekuce na zal?bcuv ľe.
byla při tom stanovena vyse
Koupily-li dvě. osoby vec spo eC~in~~~ spoluvlastnictví ke koupené
podílu každé z mch~ nabyly rovno
věci.
'e jen děleni užitků a bremen,
. ustanovení § 83,9 obc. ~k. neupr~vuJ ěnku o výši podilu na sponýbrž vyslovuje vseobecne platnou omn
1ečné věci. (Roz h . ze d ne 18 . kv'tna
1934 Rv I 505/33.)
~,
.

..

o

v

v

•

. zabavila žalovaná firma strol
-OVl stroJ' byl vyloučen z exekuce,
{kruhovou pilu). Žalobu Jos~fa R-a, bv
{) b a niž š í s o u d y zamltly.

V exekuci proti Ferdinandu

R

,f
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. Ne j v y Š š í s O u d prohlásil
"
Ideelní spoluvlastnické Dolovice " I zba nepnpustnou exekuci
I
"a o covy ke kruhové pile.
D ů vod y:

Nížší soudy nevyhověly , lb' '.
~tl'Oje pDd pol. 3 zájemního P:~tgk~! zadbosti, .domáhajkf se
ze stroj ten koupil žalobce s
,~ za ave.neho, ač mely
~tal! se spoluvlastníky 5tro'e .~o!~.cne s Ferdlll~ndem R-em,
ze zalobci jako SpoluvlastJí!~u ~zes~řf~u~y vy,chaz,e!y z právního názoru
z exekuce, nýbrž že by se mohl odf USl pravo ~adaÍI vyloučení strOj~
o .nepřípustnosti exekuce na jeh6 s e § ť7 ex. 1'; domáhati jen výroku
nalOr je v souhlasu s rozhodovánínť° luv a:!~lcky podíl. Tento právrrí
4002 a 9306 sb. n. s) M In"e'
n.eJvysslho soudu (rozhOdnUtí čís
lze žalobní žádosti ~~i hsfedněv~a~~:lt~r odv9Iací~0, soudu, že nebyl~
uda!~, Jak velký je jeho s oluvlastKi . ,p.onev~dz zalC:bce opomenul
nepnP21st~ou prohlášena byla exek cky podll.. Žadal-h zalobce, by za
~yhoveotl zalobní žádosti otud že urce ~a cely str?), mohl a měl SOud
zalobcuv spoluvlastnický ~odíl' n' p ohlasll ~a nepnpustnou exekuci na
něco jiného, nýbrž jen méně ne~ ~nfm yr~JI, nebof tím se nepřiSUzuje
podílu žalobcova však podle ~jištěn.Y ?"z.a~ano (~ 405 c. ř. s.). O Výši
nosh, neboť koupil-li žalobce a F I ~IZSICd soudu nemuže býti pochyb_
t~m stanovena byla výše podílu k:!d ~~an R. strOj společně, aniž při
zas.ady vyslovené v §§ 888 a 839 ;b~ o.~ mch, p~k ~abyIi tím podle
ftv~ ke,ko~penému stroji. Ustanovení § '8~~' . ;gvn?~I!neho spoluvlastni_
ell! uZltku a břemen n 'brž
I
.
,o . za . neupravuje jen dě
o výši podílů na spol~čnl věCi?S ovuJe vseobecně platnou domněnku
0

čís.
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Pracovní soudy (zákon ze dne 4 '
• cervence 1931 čis 131 b
• U pracovních soudů nemůže ž l '
,.
s . z. a n.).
mho poměru postoupen.
a ovah ten, komu byl nárok ze služebSmlouvu kapelníka s majitelem k .
za smlouvu o dílo. Nároky z takové a:~y lze Plo případě považovati
covniho soudu.
.
. ouvy ne ze uplatňovati u pra(Rozh. ze dne 18. května 1934, Rv I 411/34.)
ž,alobou, zadanou na okresním Soud'
C
cov~u spory, domáhal se žalobce na žalo~ v . heb~, .oddělení pro pra-

c~n} 18.200 Kč a opíral žalobní žád tane, majItelce kavárny zaplaVIlem W., Adolf H. a Pavel Z 'ako ~s o t.o,. ze On jako kapelník dále
žební smlouvu ze dne 15. led~11933ud,eb~lcI uza~řeIi se žalovano~lu_
stranně zrušila pročež je po'
. . ' ze zalo:,ana tuto smlouvu j~d'!io
čení služební 'doby 18 200 vKm~a JI~ nahradIlI na služném až do ukon4940
c , z cehož
'
. . Kč a na ostatní tři·hudebn'k
4 připaďa na zalobce
částka
hudebníci žalobci své nároky p;oh ~~l .42~ Kč, konečně, že jmt\l)ovaní
s o u d y uznaly podle žaloby.
ovane postoupIlI. O b a niž š.i

čís.
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N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších
chozím řízením jako zmatečné a odmítl žalobu.

soudů

i s

před-

Důvody:

podle § 1 zák. čís. 131/1931 sb. z. a n. jsou pracovní soudy výlučně
příslušné rozhodovati o sporech z pracovního, služebního neb učebního
poměru vzniklých mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, jakož i mezi
zaměstnanci téhož zaměstnavatele. Podle § 4 (2) téhož zákona platí
o zvláštních odděleních okresních soudů pro spory pracovní ustanovení
zákona o samostatných pracovních soudech. Pokud žalobce uplatňuje
částky mu postoupené, nelze je vymáhati u pracovního soudu, neboť
pro jeho příslušnost nestačí, by spory z pracovního neb služebního poměru vznikly mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, nýbrž vyžaduje
,se, by též v době, kdy jsou vznášeny na soud, mezi oněmi osobami
trvaly (sb. n. s. čís. 12.611).
Avšak ani co do částky 4.940 Kč, příslušející prý. žalobci samému,
není příslušnost pracovního soudu opodstatněna, ježto nejde o smlouvu
služební a žalobce nelze považovati za zaměstnance žalované. Podle
smlouvy zavázal se žalobce i se svou kapelou k denním hudebním produkcím v kavárně žalované v době od 16. ledna 1933 do 30. dubna 1933
za denní úhrnnou úplatu 320 Kč. Ve smlouvě bylo ujednáno, že v ka. várně denně až na pátek (nebo jiný den v týdnu) mají býti konány hudební produkce, odpoledne od 4. do 6. hodiny, večer od 8 hodin počí
najíc. Žalobce měl potřebné hudebniny a hudební nástroje sám opatřo
vati a denní pořad sám sestaviti, při ·čemž bylo jen všeobecně ujednáno,
že hudební pořad musí býti bohatě sestaven a pozůstávati z koncertních
a tanečních kousků, zvláště i moderních »šlágrů«, že repertoir musí býti
vždy po uplynutí osmi dnů změněn a že může býti opakován jen až po
uplynutí šesti týdnů. Žalobci bylo dovoleno, členy kapely samostatně
vyměňovati. Smlouva má jen určité předpisy o oděvu hudebníků a o jejich chování v orchestru a v hud~bní síni. Podle této smlouvy nešlo
o konání služeb po určitou dobu za určitou úplatu zaměstnancem osobně
podřízeným zaměstnavateli a pod jeho vedením v jeho podniku, nýbrž
předmětem smlouvy bylo zhotovení díla jakožto výsledku činnosti samostatného podnikatele, totiž dodávání denních hudebních produkcí po
určitou odpolední a večerní dobu v podniku žalované (sb. n. s. čís.
4215). Nezáleží na tom, že se hudební produkce měly po určitou dobu
denně opakovati, neboť každodenní produkce byla samostatným dílem,
které vždy zvlášť bylo placeno úplatou 320 Kč, ujednanou pro celý
kvartet. Jde o závazek žalobcův k výkonu podle vlastního plánu, vlastními prostředky s pomocníky, se zárukou nejen za péči, nýbrž i za zdar
díla a s převzetím nebezpečí nezdaru, tudíž celkem o jednání samostatného podnikatele (srovnej sb. n. s. čís. 4148, 5451, 5556,9617, 10.402,
11.768 a j.). Podle § 22 z.ák. čís. 131/1931 sb. z. a n. má pracovní soud
příslušnost svou zkoumati z úřední moci a táž povinnost stihá soudy
vyšší stolice v každém období sporu (§ 28 čís. 3, § 33 odst. 2). První
soud se otázkou příslušností neobíral a anl odvolací soud nevydal
v tomto směru usnesení a zabýval se v důvodech jen otázkou, jde-li
o služební smlouvu či o smlouvu o dílo, maje za to, že smlouvu, o niž
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jd~". lze považovati za smlouvu služeb '
, .
vysslho soudu jde v souzeném " d' m. Podle pravmho názoru nej_
léhá příslušnosti pracovního so~J:;a e ~n;louv? o :dilo, spor nepod_
pro, pracovní Spory, jakož i rozs~dkro e.z,}lzem o z,alobě u oddělení
K teto z~atečností bylo hledětí z úřalu (§'!~Cr /OUdu JSou zmatečné.
a § 35 zak. čís. 131/1931) a bylo se t d'"
,IS. 7, 494, 513 c. ř. s.
deno.
u IZ usneslI, jak Ve výroku uve_

g

čís.
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V odvolacím řízení ve v'
h
vence 1931, čís. 131 sb. z :c~) .~;tcovní~h. (§ .33 zákona ze dne 4. čer_
volacím soudem (§ 276 c· , . jJ
provestt důkazy zásadně přímo odOdm'
• r. s..
ena zaměstnance nemusí záI • r
'.
vosti, jest možným též že zam'
eze I prave v. placeni určité hoto_
žitost k jistému výdě~ ·e··
estnavatel poskytnje zaměstnanci přile
cení, zpropitného obsIUhJji~ÍI~: pp~~le ~klolností př!padu oč~kávati (plakavarenském~.
sona u v POdniku hostinském nebo
Zákon o osmihodinné pracovn' db·
91 sb. z. a n., se vztahuje i na hO~in~k: ze dn~ 19. l?rosinc~ 1918, čís.
, .Byla-!! práce přes čas úředně
a kavarens~t; Jl?dn~y.
býti odmeněna zpropitným J·eho· fvolen!"tnmOh!O b:ttl u]ednano, že má
stane.
'
z e zames ancl v techto hodinách došlo-li o zakázanou práci • •
městnavatele na úkor zaměstn~es cas, nelz~ mluviti o obohacení za'!1ěřené náhrady v celkovém jeh~e, I d~st(a~-li !e ~,!l1ě~tnanci za ni při
uhrnkově.
pa
s ave a ucasti na zpropitnémj

(Rozh. ze dne 18. května 1934, Rv I 412/34.)
Žalobce byl zaměstnán jakoč'" 'k

'

Kromě stravy dostával jen pOdill~~1 1~;av~~ens~ém podniku žalované.

h

mzdy neměl. Žalobou o niž tu jde do", ~a r,:de za zpropitné, pevné
placení mzdy a odmě~y za práci pies !"a a I: e zalobce na žalované zas o udp r ir é s t o I i ce (okresn' c~s ce em 4.603, Kč. Pro c e sní
~ovní) přisoudil žalobci jen 583 k%ouoJ Ch'{ od~ělení pro spory prazalobce nap~~e!1Ý rozsudek potvrdil:
vo a c I s o u d k odvoláni
N e j v y s S I S o u d zrušíl na d '
címu soudu by "
.
pa eny rozsudek a vrátil věc o.dvola,
jl znovu projednal a rozhodl.
Důvody:

Vadnost řízení (čís. 2 § 503 c ř)
, .
volací sOlld, vyřizuje odvolací dÓV~ds. spatruje dovo!atel v tom, že odhodnocení důkazů, připustil důkaz 'l ro~pOI u s,e sPIsy a nesprávného
o Odvolacím jednání blíže naznače ~y~ e~ ~rr: ~vedkll a znalců v zápíse
ž~ vša~ tyto důkazy ne rovedl řtyc,)a?z; důk~z výslechem ~n,
yytk~ J,e opodstatněna, ~odle §P33m~áknyč~rz prečtentm protokolů. Ta~
]ednava se ve Sporech o hodnotu
,,,' y. 131/1931 sb. z, a n. prosoudem znovu v mezích ur,čen' ch :yss~ nez 300 Kč věc před odvolacím
odvolacím soudem platí obd b ,avr tY stran, v ?~volání. O řízení před
o řízení před sborovými Soud/p~níus t~ove.ll1k clvtlního řádu souaního
s o Ice .1a o soudy procesními. Pro

ústní jednání platí tedy předpisy § 177 násl. c. ř. s" a najme, pokud se
týče zpusobu provedení důkazů, předpis § 276 c. ř. s., podle kteréhož
dukazy mají zásadně býti provedeny přímo soudem, který o věci rozhOdne. Výjimky §§ 328, 352 a 375 c. ř. s. nebyly v tomto případě odů
vodněny, ježto všichni svědci, znalci a strany bydlí v místě odvolacího
soudu a nebylo překážky zabraňující jejich osobnímu dostavení se
k soudu. Omezil-Ii se tedy soud na přečtení protokolů O výslechu těchto
osob před procesním soudem, porušil stěžejní zásady ústnosti a bezprostřednosti jednání a nezáleží proto na tom, zda strana vadný postup
vytýkala podle § 196 c. ř. s. Vadnost řízení je ještě významnější, má-li
se na zřeteli, že i odvolaci soud ve věcech pracovních je přezkumnou
stolicí a že přezkoumání napadeného zjištění vyžaduje, by bylo provedeno na rovnocenném podkladě, z něhož usuzoval soud první sto!iC2
(sb. n. s. čís. 11.357), kterýž v tomto případě všechny důkazy provec!:

pří~~utečnosti, které takto měly býti. prokázány, mají však rozhodný
význam pro posouzení věci. Jde o to, zda mezi stranami bylo ujednáno,
že žalobci za konané práce přináleží jen strava v podniku žalované, že
však nemá nárok na byt neb bytné a na hotové placení mimo jeho účast
na 10% náhradě za zpropitné, neboť podle § 1152 obč. zák. rozhoduje
o úplatě za služební úkony v první řadě smlouva. Podaří-Ii se tedy žalované dotčený důkaz, pak nesejde na tom, dostane-Ii se žalobci za jeho
. normální úkony (za osmihodinovou práci) přiměřená nebo na místě obvyklá úplata, neboť taková úplata plati podle § 1152 obč. zák. jen tehdy
za ujednanou, když se strany samy nedohodly ve smlouvě na určítém
způsobu odměňování ,úkonů zaměstnancových. Tato odměna nemusi
právě pozustávati v placení určité hotovosti, je též možným, že zaměst
navatel poskytuje zaměstnanci příležitost k jistému výdělku, jejž podle
okolností případu lze s určitostí očekávati (viz Klang Kom. k § 1154
obč. zák.). Tomu tak jest v případě, je-Ii v hostinském neb kavárenském
podniku placení zpropitného obsluhujícímu personálu obvyklé, a nesejde tu na tom, poskytuje-lí se zpropitné zaměstnancům přímo, či
platí-Ii se příplatek k účtu jako náhrada za zpropitné. Takové ujednání
nepříčí se ustanovení zákona ze dne 8, března 1885 čís. 22 ř. zák., ježto
tu nejde o ádměňování zaměstnance v naturáliích neb o jinou náhradu
za hotové placení jinak zaměstnanci příslušející. Připuštění důkazů
o tom, byla-li v podniku žalované náhrada za zpropitné závazně zavedena, bude proto jen třeba, nepodaří-li se důkaz o smluvním ujednání
úplaty za služební úkony žalobcovy.
Žalobce domáhá se na žalované ještě odměny za konané hodiny přes
čas. V tomto směru nezjistily nižší soudy, zda ke konání práce přes čas
bylo uděleno povolení příslušného úřadu podle § 6 zák. čís. 91/1918
sb. z. a n. Mylný je názor odvolacího soudu, že cit. zák. se nevztahuje na
hostinské a kavárenské podniky a že proto nebylo třeba úředního povolení k práci přes čas, ježto prý nejde o továrenský podnik. Pravý opak
je správný, jakž zřejmě vychází z § 1 odst. (1) a § 6 zák. čís. 91/1918,
čl. IV uvoz. zák., k živnos!. řádu a z výnosu min. soc. pé,če ze dne 21.
března 1919 čís. 4751jlll-19 k § 1. Byla-lí práce přes 'čas úředně povolena, mohlo býti platně ujednáno, že má býti ,odměněna zpropitným,
jehož se žalobci v těchto hodinách dostane, pokud se týče účastí na
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náhradě

za zpropitné. Nebyla-Ii práce přes čas v podniku žalované
volena a šlo-Ii o zakázané práce, byla každá dohoda a úmluva o
za hodiny přes čas podle § 879 obč. zák. nicotnou a nicotným
i ujednání, že hodiny přes čas mají býti odměněny účasti na lO%ni
hradě za zpropitné. Odměnu za tyto práce přes čas nelze sice
o zákon čís. 91/1928, ježto zaručuje v § 6 (3) a 7 (4) »zvláštni« odměnu'
jen za dovolené hodiny přes čas (sb. n. S.Čís. 8717, 8818,
10.5004). Vykonal-li však žalobce pro žalovanou jako svou zalně"tnlwa::,
telku uložené práce přes čas, za něž neobdržel přiměřené ""1"4'"''''',
může žalobní žádost jak to i učinil - důvodně opříti o bezdluV(ldrlé
obohacení zaměstnavatelky a vlastní. poškození. (sb. n. s. 12.159).
tedy o zakázanou práci přes čas, bude třeba přesně zjistiti, kolik
přes čas žalobce celkem konal, dále která úplata za tyto práce
býti přiměřenou a nedostalo-li se žalobci za ně již přiměřené 'U4w<my
V celkovém jeho pjatu (stravě a účasti na zpropitném) úhrnkově, j
by v takovém případě nebylo lze mluviti o poškození žalobcově a obohacení žalované na jeho úkor. Již z těchto úvah je zřejmo, že věc není
zralá k rozhodnutí a bylo proto napadený rozsudek zrušiti a věc vrátiti
odvolacímu soudu (§ 510 c. ř. s., §§ 35 a 33 zák. čís. 131/1931).
čís.

13559.

Žalobě podle § 37 ex. ř. nelze vyhověti, byla-Ii exekuce v době vynesení rozsudku prvé stolice k návrhu vymáhajícího věřitele zrušena.
Lhostejno, že vymáhajíc! věřitel v návrhu na zrušeni exekuce uvedl, že
zrušeni exekuce neznamená podrobeni se vylučovací žalobě.

(Rozh. ze dne 18.

května

1934, Rv I 947/34.)

Žalobě o nepřípustnost exekuce podle § 37 ex. ř. pro c e s II í s o u d
p r v é s t o I i ce vyhověl, o d v ol a c í s o u d žalobu zamítl.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Žalobce se domáhal žalobou uznání, že exekuce vedená žalovaným
na věci seznaQ1enané v zájemním protokolu, jest nepřípl1stná, poněvadž
věci jsou jeho vlastnictvím. Jde tedy o žalobu podle § 37 ex. ř. žaloba
tato může býti podána, jakmile byl vylučovaný předmět exekucí zasažen
a pokud exekuční řízení není skončeno. Dovolatel sám doznává, že exekuce byla usnesením ze dne 2'7. října 19321 zrušena. Dne 4. dubna 1933,
kdy bylo řízení v první stolici skončeno a v době rozsudku vydaného.
dne 6. dubna 19G3 byla tedy exekuce již zrušena a nemohla proto býti
uznána na nepřípustnou. Tím odpadl podklad pro žalobní ~k.
Správně dovozuje napadený rozsudek, že pro zažalovaný nárok jest r"zhodnou doba vydání rozsudku, že ustanovení § 40'6 c. ř. s. se podle své
povahy a účelu vztahuje i na žaloby určovací, jíž jest i žaloba vylučo
vací, třebaže se tu zájem na určení právního poměru předpokládá. Není
rozhodné, že žalovaný v návrhu na zrušení exekuce uvedl, že žrušení
exekuce neznamená submisi na vylučovací žalobu. Napadený rozsudek

. .'
"'1
řípustnost určité exekuce, a že znění. ža:
spravne dOVOZUJe, ~~ s o o n~r rávní poměr mezi stranami dehOltIvne
lob ní prosby. ~emo o upra;1 le~ekuce na tyto předměty se strany žaloT1stI
pro ;elo~
d~í~ťě ~~~eac ~epřípustná. To podle ~al,obní pr?sby, která
va~eho y a ~~ ~í ustnost exekuce, t. j. exekuce prave, veden~, S?u~ an:
znel a J~~ ~:motJ ~ení tedy napadený rozsudek právne m~lny, pn .xcem~
vys l,OV! I
,'.
b b '10 rávem, kdyby byl byval soucasne
11em ~reba ukv~zOdvaltI" cO'k Ya ~dybyP byl nepřípustnost exekuce uznal,
žalo van ta e
uznI
neboť případ ten tu nenastal.

l

čís.

13560.

roti usnesení rekursního soudu, jímž, změniv usn~sení. prvého
PU mu nařídil by opět zahájil řízení podle § 194 c. r. s., jest doSOUd ,
J.,
volací rekurs nepnpustny.
(Rozh. ze dne 18. května 19'34, R II 218/34.)
Rek u r sní 's o u d uložil prvému soud~, by jednání skončené podle
§ 193 c. ř. s. znovu zahájil podle § 194 c. r. s.
N e j vy Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs.
D ů vod y:
Napadeným usnesením bylo prvním~" soudu naříz,eno, ,by jfdn~~
podle § 193 c. ř. s: skončené znOVU zahajl! podle § 9;vfiš~~í~ o~rav, ásledek položení roku podle § 130 c. r. s., Jemu "
.
z~ n rostředkem nelze odporovati (srov. také »odpovedl« mm; sprav.
~Y§\b4 c. ř. s.). Je lhostejné, že tak naří,dil teprve so~d re~ursm, nE;b~ť
jeho opatření vstupuje na místo opatře~1 soudu p;VI1l s~~~řceedJ::~zOdl~
rovněž nebylo lze odporovati samostatnym opravny~ pr.
§ 5-26
§ 186 c. ř. s. Bylo proto dovolací rekms jako nepnpustny podle
'
c. ř. s. odmítnouti.

i

čís.

13561.

Pracovní soudy (zákon ze dne 4. července 1931, čís. 131 sb. z. a n.).
Odvolací soud ve věcech pracovnlch není oprávněn ve ~~o.ru ,0 hodnotn v šší než 300 Kč zrušiti roz~udek prv~ho soudu a v~atib vec pracovníniu soudu k dalšímu jednám a k novemu rozhodnuti.
'
(Rozh. ze dne 18. května 1934, R II 231/34.)
'I za
• IobOd
vol a,
c í,
s o'u d zrušil na-.
P r a c o v n í s o U d zamlt
u.
padený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by JI, vyčkaje pravomOCI,
znovU projednal a rozhodl.
I .
N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc odvo aClmu
soudu, by, doplně řízení, znovu rozhodl.
37
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Důvody:

Jde o rekurs podle § 519 čís. 3 c. ř. s., který je podle § 36 odstavec
druhý zákona čís. l31j193l sb. z. a n. přípustný i ve sporech pracov_
ních (srov. rozhod. čís. 12.184 sb. n. s.). Stěžovatel právem vytýká, že
odvolací soud v tomto případě nebyl oprávněn, rozsudek prvého soudu
zrušiti a věc vrátiti pracovnímu soudu k dalšímu jednání a novému rozhodnutí. Podle § 33 zákona čís. 131/1931 sb. z. a n. projednává se.ve
sporech o hodnotu vyšší než 300, Kč věc před odvolaCÍm soudem (§32)
znovu v mezích určených návrhy stran v odvolání. O řízení před odvolacím soudem v těchto sporech platí obdobně ustanovení civilního řádu
soudního o řízení před sborovými soudy první stolice j a k o s o u d Y
pro ce sní m i s odchylkami v zákoně bliže uvedenými, jež se však
netýkají souzeného případu. Z uvedeného předpisu vyplývá, že není
přípustné, by odvolací soud v pracovních sporech o hodnotu vyšší než
300 Kč rozhodl usnesením podle §§ 496 a 499' c. ř. s., ježto se tato ustanovení na řízení před ním vubec nevztahují. Stanoví-Ii zákon, že před
pisu o řízení před sborovými soudy první stolice má býti obdobně užito,
není tu místa pro obdobné použití jiných zákonných předpisů čtvrté
části civilního řádu soudního (§§ 461. a nás!.) O opravných prostředcích,.
ježto v zákoně o pracovních soudech došly předpisy o odvolacím řízení
zvláštní odchylné úpravy. Odvolací soud měl tedy v souzené věci rozhodnouti rozsudkem podle prvního titulu, druhého oddílu, druhé části
civilního řádu soudního, ovšem až po doplnění řizení, jež pokládal za
neúrlné, a neměl rozsudek rracovního soudu zrušiti a věc mu vrátiti, by
ji dále projednal a rozhodl, neboť rrojednati věc znovu jest podle výslovného předpisu § 33 zákona čis. 131/1931 sb. z. a ll. povolán odvolací soud (viz rozhodnutí čís. 12.951 sb. n. s.).
čís.

13562.

Určení schodku, o který jest nejvYšší podáni, docílené pří opětné
dražbě nižší než nejvyšší podání docílené při dražbě předchozí, má se
státi bez zbytečného prutahui předpokladem ovšem jest, ž.e příklep při
opětné dražbě jest pravoplatný a nestane se bezpředmětný možným
předražkem. Netřeba však vždy čekati, až jest nade vši pochybnost
jisto, že konáni další opětné dražby jest řádným a včasným složením
nejvyššího podání docíleného při opětné dražbě vyloučeno.

(Rozh. ze dne 24.

května

1934, R I 60/34.)

K návrhu vymáhající věřitelky stanovil s o udp r v é s tol i c e
schodek na nejvyšším podání, povstalý při opětné dražbě nemovitosti.
Rek u r s n i s o u d návrh vymáhající věřitelky na určení schod~a
nejvyšším podání ve smyslu § 155 ex. ř. pro tentokráte zamít!. D uvod y:Prvý soud napadeným usnesením určil schodek na nejvyšším
podání ve smyslu § 155 ex. ř. vzniklý tím, že stěžovatelka jako vydražitelka celé nejvyšší podání v čas a řádně úplně nezapravila, takže při
opětné dražbě po rOzumu § 154 ex. ř. se prvého nejvyššího podání již
nedosáhlo. Určení to učinil však prvý soud, ještě než bylo nade vši po-

..
,
' . dno ětné dražby řádným a včasným slochybnost. jIS!\ ze p~~~~T do~í~eného při opětné dražbě bylo v~~ouč<;no:
ženl m nejvyssl ~ . snesení předčasné neboť i při konalll dalsl opetn,:,
Jest, proto n,apa I en,e uo že by mohlo b~ti docíleno podání v~ŠŠíh.o n~:
d:azbY ~e~1 vy ~ucfnkŽe b
ak vúbec schodku nebylo, nenledlc t~z
pn drazbe .pkrve,. a
lY
další op"tné dražby bl' mohlo byh oumU že I onalll povo cne
. ,
§ 154 d ru h·y
k to ,
,.. b
b 'kal' vydr~žitel po rozumu
u~l;ne;tín/lhůty rekursu proti povolení opětné.
vráceno, SlOZl!-h ,
~~I~~~~e~ ~~~;~ f~~ržené splátky nejvyššího podátí s ,ú~okJ:nPO!~d b~~j~

r

K

k

~ý~i 1~~~~~~~~a~I~:~n;mp~c:;G~~~~:I~j~~~~~, p~~, ~ ~~\Ší opětné dražbě
siž ~ojíti nemůže, schodek ve smyslu § 155 ex; r. zj1s~vaÍl.
J N e j vy Š š í s o u d obnovil usneselll prveho sou u.
D
Jde o to, kdy má býti

určen

ů

vod y:

schodek,

~

který )est, nej~yš~! 'pOddá;~i

docílen~ př}. opět!~, dr~ž~ě hPodleZ~k~5n4 ~\o~ ~:~~ ~j~l~~~~~sl J's~ano-

docJlene pn dl:'-Z. e pr,e c OZl., ,
.. má určiti z úřadu; zejména
vení; ustanovuje Je,n~ ~~č~~~~uc;~osgu~o j~~čkati, až nejvyšší podání don~~~~anpoř~u6ep'ě~~é b~ražbě bude j skutelně složeno a je jisto,. z,e nedd·Ojd~
Cl
Z
t
' R 154 ex ř že exekucm sou ma
k další opětné dražbe,
us anovem ~
t 1· .', táti bez zbytečného
schodek' určiti z úřadu lze dovodlÍI, ze, se a { m,: s ,.
•.
ětné
průtahu; zřejmým předpokladem ovsem lest, }e 'pn~;~,~n ř~~raždražbě je~t ,pra;opl~;ný a ~~st~~es s~rč~~~~e:~~~nJu
JŽd/sečkali,
kem. Mmelll re,.lUslll osou c.··
• k nání další opětné dražby jest
v

Test

~:d~~y.sl~n:d:č::~ý~C~~~~~í~
J~~\~'y:š~hO
o podání do~ílené,~o dP!i dOPeě~n8é
,
'
zákoně V souzenem pnpa e
n
.
~~~~~! ~§1~uc:~~, s~~~ap~téo~~lo~ce

schodek určil, bylo ~dděle:llí příklePlli
o latné a lhúta k pre raz (lj mmU a
vydražiteli příbO P ět~et' račzn~/~~~rh na další ooětnou dražbu. Určení
a dokouce ne Y jese u I '
"
schodku prvým soudem tedy nepříčilo se zakouu.
.
,

I

. d 'b'

čís.

13563.

Pracoval.1i syn po řadu let na usedlosti rodičů, i s~ i i.~ho m~'elka
a de'ti protože mu rodiče slibovali, že mU usedlostdPlred~kJl, ne~uakze
Z
,
...
'b mupo ezaonaJtn
z tohoto důvodu požadovati výbavu VYtS~I, nez J b· r důvodem I,e zvýpříslušela. Ani četná rodina navrhova e e nemuze Y 1
šenl výbavy.
.
dl
čase kdy
Rozsah nároku na výbavu se posuzUJe pO e POn1:eru, v
,
.
sňatek byl uzavřen, způsobilost osoby výb~,:,o~ P?vll1ue poskytnoutt
výbavu takto vyměřenou, podle doby, kdy se zada vyhava.
o

(Rozh. ze dne 24. května 1934, R I 441/34.)
S o II d P r v é s t o I i e e uložil navrhovatelovým, rodičům, aby za·platili n,avrhovateli výpravu 22.000 Kč. Rek u,. s n) s o u d vyhověl
37'
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13565 581

rekursu rodičů potud, že jim uložil zaplatiti navrhovateli výpravu jen
10.000 Kč.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu navrhovatelovu.
D ů vod y:

Stěžovatel s: d~J1lá!lá v ne?porném řízení určení výbavy, kterou InU
pod,le § 1231 obc. zak. JSou ro(hce povinni dáti. Hledíc k zákonným před
plsun: (§§ 122? aŽ,!222 obč. zá~.) nelze při určení výbavy bráti v úvahu
skutecnos,tl,. Jez ste:,ovatel k o,d~vodnění svého nároku uvádí, které však
s touto vecI nem!F nIC s~olecneho. Pra~oval-li navrhovatel po řadu let
na, usedlostI rO?lcu I on sam I jeho manzelka a děti, protože prý mu rodlce shbovah, :: .mu ,usedlost 'předají, nemůže z tohoto důvodu požadovatI vybaVl! vy~sl nez podle zako~a by mu jinak příslušela, neboť tu šlo
by snad o odmenu za praCl, ne vsak o výbavu. Ani četná rodina stěžo
va,~elova, (osm dětíl,nemůže býti důy~dem ke zvýšení výbavy. Pro výmell! ,":ybavy nemll,ze ,byh rozhoduJIcl ani to, že matka prohlásila, že
chce, datl 15.000 Kcaz. usedlost prodá. Otec stěžovatelův zase prohlásrl, ze vypla~l mu .P?dl! ze statku ,10.0,00 Kč, ovšem až je bude míti.
K tomu se ,p;lpO~Ina, ze rozsah naroku na věno (výbavu) se POSuzuje
P?dle pomeru .v case, kdy sňatek byl uzavřen a jen způsobilost osoby
~~n~m ,povln?e, poskytnouti věno takto vyměřené, podle doby, kdy se
zada veno (vlz·rozh. 11. s. čís. 1168, 11.413 sb. n. s.).
Čís,

13564.

Pr~~urista vykomává zarněstmání ve smyslu zákona ze dne 13. března

!928, elB. 39 sb. z. a n. Lhostejmo, že činlllost prokuristy tuzemské firmy

lest obmezel1a na vedení prodejny v cizině.

(Rozh. ze dne 24. května 1934, R I 458/34.)

1

,R; j s tří k o v .s o II d vrátil akciové společnosti opovčd' Je doplneU!, by bylu vl'bzano, že nový prokurista Robert B. a) buď jest čes
koslovenskym statmm občanem (výkaz osvědčením dle vyhl. min. čis.
sb. 225/1926 a vynos mIn. sprav. z 28. prosince 1926, čís. 54.907 Sděl.
2/27 Věst. min. sprav.), b) anebo, že má státní povolení pokud se týče
potvrzení (osvědčení) podle § 2 pokud se týče §§ 3, 5 a 8 zák. čís. sb.
39/1928. Rek u r sní s u d usnesení to potvrdil. D ů vod y: Požadavek na~adeného~ usn,esení jest oprávněn, neboť ve smyslu zákona ze
d~.e I~; brezna !9L8 ,~IS. 39 sb. z. a n. o ochraně domácího trhu práce
pnslus! pollhckemu urad,u druhé, stolice rozhodnutí o tom, zda povolení
k zamestnanl cIZInce udeleno bylI má čili níc. Poněvadž Robert B má
b~ti zapsán.iako ko:ektivl~fprokurista u firmy, jest zapotřebí žáda~ého
vy,kazu o statlllm. ob:an~tvL jeho a potvrzení podle § 2 cit. zák. pokud se
tyce §§ 3, 5, 8 tehoz zakona, byť I bydlel ve Vídni.
-.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu r e k u r s u '

°

a to
ze správných v podstatě dtlvodtl napadeného usnesení, k nimž se vzhledem k vývodtlm dovolacího rekursu ještě doctává: Jest nerozhodné, že

činnost prokuristy Roberta B-a má býti obmezena jen na vedení prodejny ve Vídni, tedy v cizině, neboť tím nepřestává býti Robert B. prokuristou tuzemské společnosti. Plná moc prokuristy není podle čl. 43
obch. zák. na venek obmezitelna a proto nelze povoliti ani zápis do obchodniho rejstříku s obmezením. Mohl by tudíž takový prokurista i v tuzemsku ujednávati s třetími osobami závazná právní jednán.Í. V povaze
věci tkvi, že taková činnost není kontrolovatelná. Prokurista jako takový
jest povolán k provozování obchodní živnosti principálově a, obstarávaje
věci závodu, pro nějž je zřízen, vykonává tím své zaměstnání ve smyslu
zákona ze dne 13. března 19,z8 čís. 39 sb. z. a n. (srv. také rozh. nejv.
soudu čís. 10.916 a 11.289 sb. n. s.).
čís.

13565.

K určitosti návrhu na exekuci podíe § 353 ex. ř. se vyžaduje, by vymáhaný čin byl přesně označem, aby nevznikla pochybnost o jeho před
mětu, způsobu a rozsahu.

(Rozh. ze dne 24.

května

1934, R I 529/34.)

Na základě konečného usnesení Ve sporu pro rušenou držbu navrhl
vymáhající věřitel, by mu byla povolena exekuce, by bylo vymoženo uve. dení části l'0zemku č. kat. 13O'l/2 les v M. severozápadní jeho ,části ve
výnrěře asi 11 m čtver. v místech, kde tato část tvoří jakési rozhraničení
pozemku č. kat. 1328/3 a Č. kat. 1299/1, do předešlého stavu a by vymáhající věřitel byl zInocněn, aby dal část označeného pozemku uvésti
zjednanými lidmi na náklady povinné strany v předešlý stav. 59 u d
p r v é s t ol i c e exekuční návrh zamítl, ľ e k II r sní s o II d exeiqlci
povolil.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Povinné stJ'aně jest přisvčdčiti v tom, že exekuční soud v návrhu nemá podklad pro posouzení a rozhodnutí, jakým způsobem má býti žádaná exekuce vykonána. Povinná strana uvádí, že v exekučním titulu
způsob navrácení v předešlý stav není uveden; toto její tvrzení nelze
sice nejvyššímu soudu přezkoumati, poněvadž exekuční titul není přilo e
žen, avšak přes to vývody rekurentovy jsou správné, poněvadž ani
z exekučního návrhu způsob ten není patrný, ač jest toho k povolení
exekuce potřebí, neboť návrh na povolení exekuce musí mimo jiné podle
druhého odstavce § 54 ex. ř. určitě uvésti nárok, pro který se má exekuce státi. K určitosti návrhu na exekuci podle § 353 ex. ř. k vykonání
činu, který může býti vykonán jinou osobou než dlužníkem a který může
býti věřitel zmocněn dáti vykonati na náklad dlužníkův, vyžaduje se
nutně, aby vymáhaný čin byl přesně označen, aby nevznikla pochybmost
o jeho předmětu, způsobu a rozsahu. Této určitosti se však exekučnímu
návrhu nedostává, ježto není uveden způsob a rozsah žádaného uvedení
pozemku do předešlého stavu, a v té příčině návrh ten jest úplně neurčitý. Pro tuto neurčitost nemohlo býti návrhu vyhověno, třebaže jest

582
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Čís.
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jinak správný názor rekursního soudu, že při povolení exekuce nelze
zkoumati, zdali povinná strana plnění nebo opominutí jí exekučním titule~ uložené již vykonala, čili nit, a zda nárok vymáhající strany jest
splnen.
čís.

13566.

Kloncesovaná živnost dopravy osob net nákladů ve smyslu § 1 zákona ze dne 23. prosince 1932 čís. 198 sb. z. a n. může býti postižena
exekuci podle § 331 ex. ř.
(Rozh. ze dne 24.

května

1934, R I 541/34.)

Ex e k u ční s o II d zastavil podle § 39 čis. 2 ex. L k návrhu dlužníka exekuci zabavením a zpeněžením dlužníkovy koncese k provozu nájemního auta, maje za to, že jest exekuce nepřípustná podle § 7 zákona
ze dne 23. prosince 1932, čís. 198 sb. z. a n. Rek u r sní s o u d napadené usnesení zrušíl.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Zákonem ze dne 23. prosince 1932' čís. 198 sb. z.a n. byla doprava
osob neb nákladú, ať pravidelná nebo nepravidelná, provozovaná po
živnostensku motorovými vozidly· prohlášena na živnost koncesovanou
(§ 1). Předmětem exekuce podle § 331 ex. ř. mohou býti práva, jichž
zpeněžení jest možné a způsobilé vymáhanou peněžitou pohledávku
uspokojiti. Že i koncesované živnosti jsou takovými právy a tedy mohou
býti postiženy exekucí podle § 331 ex. ř., jde najevo již z doslovu § 341
ex. ř. a jest uznáno jak v judikatuře (na pL o živnosti hostinské rozh.
čís. 5239 sb. n. s., o lékárnách čís. 234 sb. n. s., o divadelní koncesi
čís. 4539 sb. n. s., o insertní kanceláři čís. 5004 sb. n. s.), tak i v teorii
(Neumann Com. k ex. ř.). Tomu nevadí, že § 7 odst. (4) uvedeného
zákona prohlašuje tuto koncesi za osobní oprávnění, když neustanovuje,
že exekuce na ni je vyloučena. Ustanovení zákona, že převod na jinou
osobu ať mezi živými neb pro případ smrti je nepřípustný, že živnost
má býti zpravidla provozována jen majitelem koncese a že není pří
pustno provozovati ji pachtýřem, vylučuje jen volnou disposici povinného s koncesí cestou smlouvy nebo posledního pořízení, ale nelze
z něho ještě seznati, že oprávnění povinného má býti spjato tak úzce
s jeho osobou; že by jakékoliv zpeněžení cestou exekuce bylo vyloučeno, zvláště když práva druhu zmíněného lie zpeněžiti! mimo jiné i vnucenou správou (§ 334 ex. ř.) (srov. rozh. čís. 5439 sb. n. s.). To plyne
i z výnosu ministerstva spravedlnosti ze dne 29. března 1933 čís. 9073/
1933, k němuž stěžovatel odkazuje a v němž pouze zpeněžení z a b a ven é takové živnosti propachtováním se považuje za nepřípustné. Není
tedy názor zastávaný v dovolacím rekursu správný a. dovólací rekurs
nemohl míti úspěch, třebaže výrok, že se napadené usnesení zrušuje,
neodpovídá jeho odůvodnění, z něhož je patrno, že rekursní soud vlastně
~1apadené usne.sení změnil.

_
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Konkursní řád z roku 1931.
"
•
o.
, .•
Odporovatelným podle § 31 (1) CIS. 1 konk. r. muze byt! I právní
jednáni, jímž byla zajištěna budoucí pohledávka.
(Rozh. ze dne 24. května 1934, Rv 11432/32.)
Správce konkursnf podst~(l;' Josef5' Sch-a domá!,al se na Dr. M-ovi;
by jednání osvědčene v kaucr;1 llstme z~ dne 28. cerve~c~ 1930: podle
kterého úpadce Josef Sch. udehl svolem ke vkladu ]<aucmho pl ava zastavního pro pohledávku Dr. .tvl-a až do. 30.000 Kc na. svou usedlost!
a vklad zástavního práva pro tuto kaučl1l pohledav~~ az do 30.0n? Kc
vykonaný na základě této k,:uční listiny byly ~rohlaseny za ~ravne n~~
účinné proti žalující straně. Zalobě bylo vyhoveno s o u d Y v sec h trl
s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

Odporovatelnost sporného právního jednání co do 'p.o!o~ic~ ~ajištěné
částky dovolatelpřipusti! a popírá ji jen,. pokud se zajlste;" tyka p~hle
dávky, která v době zřízení kauční hshny ze dne 28. cervence ,930
ještě nebyla po právu. Dovolatel jest však na omylu, pokud se dommva;
že v příčině této budoucí pohledávky se na neho nevz.t;lhule u~tanovem
§ 30, (1) čís. 1 konk řádu ze dne 10. prosll1ce ~914 c~s. 337 L, z., poněvadž prý nebyl věřitelem. Zajištěny mohou byh take budoucl ~?hle
dávky a vzhledem na toto zajištění jest považovah dovolatele za vente~e
již v době vykonaného zajištění.
čís.

13568.

Domáhá-li se okresní nemocenská pojíšťo."na ná~ra~y ,šk?dy prot?,
že žalovaný zaměstnavatel vydal· zaměstnanCI ne?pra':,ne1?e ltstek. k I~
{mří v době, kdy již v zaměstnání u něho neby~, ved~, !-e l~st zamestna~
jinde u rolníka kde mu přislušel nárok proh zemedelske. nem?cellske
pojišťovně, jde' o nárok podle třicáté hlílVY ,obecnéh~ o?,can~keho zákona, jenž nenáleží k příslušnosti mimořádnych ~ou~u. zrtz.~nyc~ podle
zákona ze dne 9. řijna 1924, čis. 221 sb. z. a n., nybrz I?r~d radne ~OU?y.
Okresní nemocenská pojišťovna si šk,?du spol~zavlmla, byl~:1t pred
vznesením nároku zaměstnance upozomena poznamkou v ohlasce zaměstnavatee' že zaměstnanec pracuje nyn! u rolníka.
(Rozh. ze dne 24.

května 1934, Rv I 17'95/32.)

žalující okresní ncmocenská pojíšťovna domáhala. se na. dělníku
.tvI-ovi a na firmě D ..náhrady škody 2.158. Kč 70 h z.9uvo~u, ze. frrn;a
D. vydala MCovi poukázku k lékaři v dobe, kdy M., liZ u ~'~ zamcst~an
nebyl, na základě kteréžto poukázky byl M. nepravem lecen na. ~č.e!
žalobkyně a byla mu vyplácena nen;ocenská po~pora. 0. b a n I z s I
S o II d Y uznaly .tvl-a i firmu D. povmnyml zaplatil! zalobkYnl rukou spo-
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lečnou a nerozdílnou 2 158 Kč O d vol a c .
d
h· N
. "
..
I S o u uvedl v d o
. e ~.' a ,spoluzav.lnení žalobkyně nelze souditi z toho že z od~l~,ok- .
je zrejmo, ze Antollln M. pracuje u rolníka K
"
,
as y
v~d~l~, }espolužal?van:ý M. pracuje již jinde, ~\~Sl~~t:~t~o~~lobkyně
vedetI, ze nenl
k vyplate povinna . Jest uva"'t'
, se vyplata
,
1b
"
Zl I . ze
dá mUSIla
k,'
o tOU vJ::mahallych stala na základě poukázky' k lékaři která ove, zao om, ze JInde prac .
b h
, p znamek
d

~al?b~yně spatřovati vUj~m~e~e s~ ~;~~~,t p~~~~zC~r~tol,:P,~luz~vinění
~e:;~~;,er;.::b~ť_ k tomu, nlebylo důvodu vzhledem k ob;a;~1 pnoeu~á~~ya

em za za ovanou. fIrmu D. vydané Že hleděn
b
prvý soud~e vzhledem ok n:ýt~~
"
na základě v'
'ď t'
",
~eho, zf v,tom spoluzavinění žalobkyně shled"vati nelz~P~~~o~ ~d~rl~~
a, n;s OUZI za podklad pro vyplácení dávek nemoce~ského o .. ,a~ ~
nybrz k tomu slouží katastr a poukázka k lékaři
d "
1; Jlstem,
telem. Vzhledem k tomu obsah odhl "k b 1
~y ana zamestnava_ .
oceněn
,.
,
"
as y y prvym soudem správně
spOluza:invě~~ In~~hf~~~~~e k~a:nn~ž správně posouzena, když u žalobkyně
ním u zaplacení jlodle § i 302 obc' pzra~kvem vbYSt,IOhvenb závazek k solidárru ou nedbalostí H"
.
., ne o
man~ F -a, který vydal poukázku k lékaři ač l11U b l '
el:
. ,

~ě~?~~~~~~

tO01.~:,c~dhHlášce,
vyvo?~l ji~
a -a a ze zlIstem

~f}!b~:~:~tt:rl~{~t:~~1z~:1~~~t:~ki:!~!~~~!:lf~l~j~~?f~g!~

ručení solidární podle § 1302 obč z' k aT~astup~j~ p,roto ohl,edně obou

žalo~J::'

kdJ::ž odvolatelka

ručí solidá~ně, ~~hl~~~akl t~~~lt~a predčasn~sti

~~r;::n~;,;aXriron~í~K'~_~~Tn~~sotg;'t~~uVY~á~~~~j~~~k~ j~{t.~~~ ~~p~~=

exekuce prot] ??mu byla bezvýslednou.
pomel u a ze y
Ne J vy s S I S o u d vyhověl dovolání žalované fir
DI".
uznal povlllnou zaplatiti žalobkyni 1 0179 Kč 35 h tmy k' potuc, ~e JI
~r~:~O~~í~~C;::ít~. druhým žalovaným Antonínem M-e':n, ji~~ko~al't~~e~~~~

o ů vod y:
Není vytýkané zmatečnosti podle § 477 čís 6 c ř
" d'
sporu nejde on' ok
Jl S 2
' . . s., poneva z ve
.
ar
poc e >; O zákona ze dne 9. října 1924 čís. 221
b
s . z,, a, n. v doslovu zakona ze dne 8. listopadu 1928 čis 184 b
nebot zalobkyně nedomáhá se žalobního nároku z dův'odu ~e' z. a n.,
~~k~~~tctfla M-ad ne,~řihl~~la k pojištění vůbec nebo že ho Př~~~~;f;
'b '
, u,ve ene o za Ona teprve, když nastal pojistný ří ad
~~ r~J'roto, z,e za}oyaná, vydala mu neoprávněně lístek k lékaři d~bě'
b ,y,l'; v z,am;stn~l1I u nI nebyl, vědouc, že jest zaměstnán 'inde ři do~
oS?nr k~~rezl\ Narok ten Jest nárokem podle třicáté hlat y ob~cného
sou~gs zeří~ z~ ~na, ~ory 10 ně nenáležejí ke příslušnosti mimořádných
soudy.'
nyc po e s lora uvedeného zákona, nýbrž před řádné

!

. ,Dfv~~aCí,ml! soudu jest se omeziti na dovolání jen pokud vytýká že
SI za o yne sama škodu zavinila nebo spoluzavi~ila, že vyináh'aný

nárok není závazkem solidárním a že žaloba jest předčasná, poněvadž
se dovolatelka měla domáhati dříve nároku svého na Antonínu M-ovi,
což dovolatelka uplatňovala již v odvolání a čím se zabýval již i soud
odvolací. Pokud jde O otázku solidárnosti závazku a předčasnosti žaloby dovolací soud neshledal dovolání opodstatněným a stačí dovolatelku
odkázati na dotyčné vývody napadeného rozsudku, které dovolací soud
schvaluje a ktelé vývody dovolání nebyly vyvráceny. Dovolání však
nelze upříti oprávnění pokud vytýká, že si i dovolatelka škodu spoluzavinila. Dovolatelka jako nositelka nemocenského pojištění má vynaložiti potřebnou péči, by měla bezpečný přehled o svých pojištěncích a
o okolnostech rozhodných pro posouzení nároků na ni vznášených a
nároky ty přezkoumati. Takovou pro nárok Antonína M-a rozhodnou
okolností byla poznámka dovolatelčina dílovedoucího na odhlášce došlé
jí již 6. června 1929, tedy před vznesením nároku Antonína M-a, že tento
pracuje CI rolníka K-a. Z této poznámky bylo zřejmo, že Antonín M.
nemá již nároku na žalobkyni. nebo při nejmenším vznikaly nejvýš
oprávněné pochybnosti o oprávněnosti jeho nároku, poněvadž by mu
podle toho příslušel nárok proti zemědělské nemocenské pojišťovně
(§ 25 a odst. (6) § 97 citovaného zákona) a bylo proto požadavkem
náležité péče, aby žalobkyně ve svých záznamech si okolnost tu vyznačila takovým způsobem, aby ji při rozhodování o případném nároku
nepřehlédla. Kdyby tak byla učinila, byla by musila ihned vykonati šetření a byla by zjistila skutečný stav. Této péče nemůže ji zbaviti ani
značná práce spojená s evidencí velikého počtu pojištěnců. Nelze na
dovolatelce při jejím styku se žalobkyní žádati větší přesnost a péči, než
jakou vyvinula sama dovolatelka, a omluviti nedopatření této. Oovolatelka ovšem nemůže býti zproštěna zavinění vůbec, neboť jest rovněž
nedbalostí, když dílovedoucí její, pověřený agendou nemocenského pojištění, vydal Antonínu M-ovi poukázku k lékaři věda, že po propuštění
dovolatelkou pracoval u rolníka K-a. Zavinění obou stran jest přibližně
stejné a proto jest dovolání ve příčině poloviny žalobního nároku odů
vodněno a slušelo rozhodnouti, jak se stalo. Poněvadž druhý žalovaný
Antonín M. byl již pravoplatně odsouzen k zaplacení celé zažalované
částky, bylo nutno vysloviti solidárnost závazku aovolatelčina se závazkem M-ovým.
.
čís.

13569.

Kupitel nemá povinnost Jwupenúu věc převzíti; jest to jen jeho právem, nikoliv povinnosti. Prodlévá-Ii všakkupitel § přijetím koupené
věd, ocitá se v prodlení s přijetlm a, chce-li se prodatel zbaviti úschovy
prodané věci, jest oprávněn buď věc podle § 1425 obč. zák. složiti
k soudu, nebo podle čl. 343 obch. zák. dáti ji na skládku nebo veřejně
ji prodati, což jediné nahrazuje splnění kupní smlouvy. Neučinil-li tak,
nesplnil smlouvu a, co se později s věci stane, jde na jeho vrub.
. Zabavil-Ii prodatel v exekuci proti kupiteli k vydobyti kupní ceny
prodanou, ale dosud neodevzdanou a tudíž vlastni věc, vydražil-li ji
v exekučnfdražbě a pwdal'li ji napotom jiné osobě, nemůže již věcnou
nabídku na odevzdáni věci učiniti a kupitel může se s úspěchem domá-

Čís.
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hati rozsudku, že další exekuce prodatele k vydobytí (zbytku)
ceny jest podle § 35 ex. ř. nepřípustná.
(Rozh. ze dIle 24.

května

1934, Rv I 209/33.)

žalovaný prodal žalobcúm automobíl. Roku 1925 vedl
k vydobytí kupní ceny za automobil proti žalobcům exekuci na automobil, žalobcům neodevzdaný, automobil vydražil a roku 1928 prodal
třetí osobě. Roku 1931 vedl žalovaný proti žalobcům exekuci k vydobyti
nedoplatku kupni ceny za automobil. Proti této exekuci vystoupili žalobci žalobou o nepřípustnost exekuce, ježto žalovaný prodal roku 1928
(po vzniku exekučniho titulu) automobíl třetí osobě, čimž se stalo vzájemné plněni žalovaného nemožným. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly.
N e j vy Š š í s o u d uznal podle žaloby.

D ů vod y:
Po právní stránce (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) neposoudily nižší soudy věc
Neboť, bylo-Ii auto v době zabavení v držení vymáhající
a nebylo tvrzeno a prokázáno, že auto bylo žalobcům jako
kupitelům jinak odevzdáno, není podkladu pro předpoklad, vlastně
domněnku odvolacího soudu, že auto »m u s i I o být i« žalobcům ode,
vzdáno. Nesplnila tedy žalovaná strana kupní smlouvu odevzdáním auta
podle § 1061 obč. zák. Žalobci jako kupující nemají povinnost prodané
auto převzíti (§ 1062 obč. zák.), ježto jest to jen jejich právem, nikoliv
povinností (srovnej judikát bývalého vídeňského nejvyššího soudního
dvoru čís. 179 úř. sb. čís. 1006). Prodlévají-li však s přijetím prodané
věci ocitají se v prodlení s přijetím a, chce-li se prodatel zbaviti úschovy
prodané věci (§ 1061 obč. zák.), jest oprávněn buď věc podle § 1425
obč. zák. složiti k soudu nebo podle čl. 343 obch. zák. dáti ji na s'<ládku
anebo veřejně ji prodati (rozhodnutí čís. 4947 sb. n. s.), což jediné nahrazuje splněni kupní smlouvy. Neučinil-Ii tak, nesplnil smlouvu a, co
se později s věcí stane, jde na jeho vrub (rozhodnuti čis. 2076 sb. n. s.).
Prodatel se ovšem může zaplacení kupní ceny domáhati podle § 1052
obč. zák., i když jest jen ochoten své závazky splniti, k tomu však nestači slovní nabídka, nýbrž jest třeba věc n é nabídky. To vše se v souzeném případě nestalo, an žalovaný, zabaviv dne 29. září 1925 neodevzdané a tudíž vlastni auto, je v exekuční dražbě dne 15. prosince 1925
za 5.0'10 Kč vydražil a v roce 1928 vlastníku autoškoly v Liberci za
18.000 Kč prodal a nemůže již ani věcnou nabídku na odevzdání auta
učiniti. Plnění kupní smlouvy se děje z ruky do ruky, nebylo-Ii ujednáno
jinak, žalovaný pro datel nem\tže však současně ani nabídnouti odevzdání
věci, poněvadž by si ji teprve musil novou smlouvou s majitelem autoškoly opatřiti. Tuto nemožnost si zavinil sám, poněvadž nejednal podle
zákona, když žalobci, kupitelé, byli v prodlení s přijetím prodaného
auta, .a nemůže trvati. na splnění kupní smlouvy (na zaplacení kupní
Ceny), když sám smloúvěvěren nezůstal a auto jinam prodal. A poně
vadžprodejem auta majiteli autoškoly nastala skutečnost, nárok prodatelťlv zrušující, až po vzniku exekučního titulu, jest žaloba podle § 35
eX. ř:" oditvodněhá.
správně.
věřitelky

čís.
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13570.

Pokud jest i za platnosti Maléh~ p~ídělové~Ost~ták.ohna (ze r:~vIJ~
931 " 93 sb z a n) zapotrebl svolem a m o poze

~~ě~':: ~ dr~Ž~:' přiděl~né ne~ovito~ti, .~řebaže. pů~odní bi~n dOta~~~~
~~~í přidělené nemo."itosti stanoveny zaKaz zClzem poz Y zas
nemovitosti platnosti.
(Rozh. ze dne 24. května 1934, R II 26/34.)

Vymáhající věřitel navrhl exekuci vnu~en.ou dražb~u. n,~~lO;~t~S:~
řídělu. Soud prvé stolice exekučn1.n~vrh zaml , )e~,
evázl zákaz dalšího
d
k u r sní s o u d exekUCI povo 1 . U V . '
..
.•
ro Státni
návrh, poněvadž na nem~vit?sti vázn.e zak~z d~~~~~I:C;:J~I't Pa Pavlína
7 záři 1922
ozemkový úřad. PředchudcI povmne st:a y,
}-oVi, již koupili pozemkové parcely kUp~I skmlouv~éu pZ~z~~kY' do tří let
avázali se v odst. Vl. této smlouvy, ze o~peI
.
I
řed
z
.
~ ,,' k dalšímu zcizení té neb one pozemkov~ pa:~e Y p
zastaVl a ze ,,1
c .
..
h'l . St' t 'ho pozemkoveho uradu. Tajejich zas!:,věním vYZá?a& ~f ~í~ e~'tom~ n~e tu nejde o smluvní zcizeni
k?vdehO pt nP3'.dU t~te~!.J' es~ p;edpokladem' převzatého závazku vla.~~níka,
pre zas avelllm, er .
d 'b
d u na parcele lIZ vyjde tu o povolení exekuc.e vnuce!,?u ' raz č oU' omNen , závady by exeh
stavěného a v pozemkove kmze lIZ .vpna ene o . '
,
kuce vnucenou dražbou nemohla byh povolen~h
d
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prve o sou u.

~ugvitosti

IZfiz~n! p~o Syta~:v~0:~:'~~~1íťJr~~~k~ční

čis.

13571.

,
.
'ik' o ' k ybráni poNávrh na povoleni exek!1ce..z~bav~~!ID a pr ~zantntol:tku ze 81uhledávek čsl. státu ~a vYl)'aha,jIC1Im vert!~=n~ůt~~áha~ciho věřitele,
žebních a ze zaopatřovaclch srn uv zante

_
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%8

,:;j;

nevyhovuje předpisu § 54 čís 3
~
.
r"!JsOU
nenl:li v něm uvedeno,
kterým ~aměstnancům takové
predepsany a se jim
V navrhu na povolení exeku~e Yb
p?hledável{ čsl. státu za váha'í za ay~~UIUI a př!kázánlm k vvbn';';··
duchodovOIl zaměstnanců ~má6a<:~hvertt~e~l.eUl z ~Itulll srážek na daň
nota, ~a kterou se vede exekuceJlc~ o vente!e, Jest ~?1aje~wvá hOduvedl-h vymáhající věřitel jmén .' d f?s~atecnou Ilrcltosl! označena
obvody berních správ.
a Je no hvych zaměstnanců a plíslllšné

Po

Povolení exekuce zabavením
vok'"
státu za vymáhajícím věřitele; pn. azanun ,~ vybrání pohledávek čsl
k ';Jimž jest vymáhající věřitel oz. tttulu vo sr~zek !la daň důchodovou'
svych zaměstnanců může se
,:men pn vyplate služebních požitkft
';J,e~znikly, jen kdyl je jíž latněa ~ I ':0 do l?ohle~áyek s!átu, jež dosud
Jlclho~.véřjtele k provedel1lsrážek. a!ozena zákomltÍa povmnost vymáhaPn exekuci na pohledávk 'čsl t'
, ..
lulu daně činžovní a daně z }obrat: ~tu za v~ahaJlcim věřitelem z ti~e vede exekuce, označ~ny s dostat~č~~u m.~.1etk?v~ ho~n'?ty, l1a které
Jak budovy, z níchž se vybirá činže tak ll. ur.c~tosh hm! z: ISOll uvedeny
I vy ony, z mehz Je platiti daň
z obratu.
'

slr

K zabavení těchto daní do b d
." ~
vod (zákonnitá povinnost Vymáh~jj~::::no~í!.t~ac~ ze je jejich právní dů
založen.
o ven e e placení těchto daní) již
(Rozh. ze dne 25.

května

1934, R I 489/34.)

Úrazová pojišťovna dčlnicl,á)
,
peněžité
pohledávky proti č Sk! 'f cech~ v Pra~e navrhla k vydobytí

I. zabavením a přikázánim ke ~s ?v.enskemu. statu povolení exekuce:
proti vymáhající věřitelce Pok~ao:a~l. pohle,davky příslušející dlužníku
e
uvedeným z titulu srážek ~a da ~ d. hy~e jeJlm zaměstnancům v návrhu
hlavy I. příslušejícího a v bUd~~C uC/ ovou podle,zákona čís. 70/1927
nus, ~OO;?OO Kč; 2. zabavením g~~ I ~'~ ~zll1kaJlc~ho do ~výše plus mihajlcl ventelce z titulu daně ~.p ~ I ~avaUl povmne strane proti vymá76/1927 sb. z. a n. za budov c~nzolvO~~ podle odd. ll. hlavy V. zák. čís.
a v budoucnosti VZnikajíCíhoYdt' . ~ 5 1117 v Praze ll., příslušejícího
yse
vením pohledávání povinné stran/
.p us ~l1n~s. 5??cOOO Kč; 3. zabaz obratu z domu čp. 1075 v Praz
vl:'ma~ajlcl ventelce z titulu daně
dle zákona čís. 268/1923 v do f . u~~ed?1 topení a osob. výtah) poza
a ,~ís. 56/1932 sb. z. a n. říslU~ o:''\h . ČIS. 2'46/1926, čís. !O8/1930
vyse plus minus 500.000 kč. 4 e.t~ o a, v budouc?o~ti, vznikajícího do
protI vymáhající věřitelce z 'tit~Ilu a p aVfn;:;. pohledavam povinné straně
~á~ona čís. 295/1921 sb. z. a n
,a
ze služebních smluv podle
Jl~lh? do výše plus mínus 500 oó~lk~~ej~Clho a v ~udoucnosti vznikav~nne straně proti vymáha'ící ~ěřitelc c, .' zabavemm pohledávání poclch smluv podle cís. nař. bís 280/19~; ,tItulu ~l?op~at~u. ze zaopatřova
nostI vznikajícího do výše pl~s'
500f. z. pnslusejlclho a v budoucI i c e exekuci povolil rek u r s ml~lUs
.00'0 Kč. S o udp r v é s to vod y: Pokud stíž~ost uplatň~.1 S? u d <;xe~uční návrh zamítl. D ů
splatné nejsou kompensabilní s ~~hlzed' d~no~e .. pohledávky budoucně
rekursní soud, že z návrhu samého ne ,av. aml. JIZ splatnými, . shledává
daňové pokud se týče poplatkov'e .s trane
en~ vubec
yldno, které pohledávkv
povlllne v době návrhu příslu-

f

ffot

"Ot .,n,

šeji, tím méně, které jí již v budoucnosti vzniknou, neboť není u každého
jednotlivého zaměstnance vymáhajicí strany jako nositele povinnosti da.Ď<ové, pokud se týče poplatkové, konkretně uvedeno, o jakou číselně
určitou srážku a o jakou ciferně určitou daň, případně poplatek zde jde,
a na základě kterého předpisu daňového (poplatkového), a postrádá
proto exekuční návrh potřebné individualisace v příčině ozn3.čení částí
majetku, na které exekuce vedena býti má, jak jest to ustanovením § 54

vyhověl dovolacímu rekursu vymáhající věřitelky potud, že obnovil usnesení prvého soudu, pokud jím byla povolena
exekuce zabavenim a přikázáním k vybrání pohledávání povinné straně
proti straně vymáhající, resp. její zaměstnancům z titulu srážek na daň
duchOdovou [odstavec A) usnesení prvého soudu] a pohledávání povinné straně proti vymáhající věřitelce z titulu daně činžovní [odstavec B)] a daně .z obratu [odstavec C)] příslušejícího a .y budoucnosti
vznikajícího do výše 500.000 Kč, jinak dovolacimu rekursu nevyhověl.

čis. N
3 eex.
ř. Špředepsáno.
j vy
ší soud

Dů

vody:

Názoru rekursního soudu, že exekuční návrh postrádá proti předpisu
§ 54 čís. 3 ex. ř. potřebné índividualisace cO do označeni 'částí majetku,
na které exekuce vedena býti má, lze při svědčiti jen,. pokud jde o exekucí zabavením a přikázáním k vybrání pohledávání povinné straně
ptoti vymáhající věřitelce z titulu poplatku ze služebních a ze zaopatřo
vacích smluv. Vymáhající věřitelka neuvádí, zda a kterým zřízencům takové poplatky jsou předepsány a se jim sráží, a nelze z obsahu exekuční
žádosti usuzovati, že má na mysli zřízence v odstavci 1 jmenované.
Jinak se má věc, pokud jde o· ostatní pohledávání povinné strany
proti vymáhající věřitelce, o jejichž zabavení a přikázání k vybrání tato
žádá. podle zákona ze dne 15. června 1927 čís. 76 sb, z. a n., jehož
předpisu se vymáhající věřitelka dovolává, jest vymáhající věřitelka povinna, pří výplatě služebních požitků ze služebního poměru vyplývaiících a v § 11 odst. (1) až (3l uvedených srážeti daňové částky v §§ 30
a 36 podrobně vyznačené. Pokud jde o pohledávání z titulu srážek na
daň důchodovou podle uvedeného zákona hlavy I. jest majetková hodnota, na kterou se vede exekuce, s dostatečnou určitostí" označena,
uvádí-lí vymáhající věřitelka jména jednotlivých zaměstnanců a pří
slušné obvody berních správ. Této určitosti nepozbývá dotyčná část
exekuční žádosti tím, že dotyčné pohledávání uvádí vymáhající věřitelka
jako příslušející povinné straně proti ní, pokud se týče její zaměstnan
cům, neboť podle § 43 uvedeného zákona ručí vymáhající věřitelka státu
za správné provedení a včasné odvedení srážek (§§ 30, 36 a 41) podle
ustanovení § 264 čis. 3. Nejvyšší soud vyslovil a obširněji vyložil v rozhodnutí čís. 10.587 sb. n. s., že jsou zabavitelné i pohledávky, jež mají
nebo mohou vzniknouti z právního poměru co do právních podmětů, t. j.
co do oprávněnosti a závaznosti, jakož i co do svého právního důvodu
platně již založeného, ale dosud nevznikly, protože nebyl ještě uskuteč
něn některý skutkový předpoklad, na němž jest jeiich vznik podle zákona závislý. O takový poměr jde i v souzeném případě, neboť jest zákonnou povinností každého příjemce služebních požitků, dosahují-li urči-
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tou výši, platiti z nich důchodovou daň (§
.
.
nou srážkou daně podle § 33 od t l l CIt., zak.), a řádně vykona_
podle § 33 odstavce (l) a (2) .~~/J ~ (2) po p:ípade vyměřením daně o
[§ 32 odstavec (l)].
Janove pOvInnosti učiněno zadost
Pokud jde o pohledávání z titulu d 'č o,
.
i tyto majetkové hodnot na které ane mZOvm a daně z obratu, jsou
tečnoou .určitostí tím, že il~u uvedeny Sj~;~d~ exekuce! o~načeny. s. dosta_
tak 1 vykony (ústředni iopení a v. tah
u o,::y, z mchzose vJ;blra činže,
Co do zabavitelnosti těchto daní ~o ~, mchz Jest pla!Ih dan z obratu.
uvedené důvody neboť i tu JOde
. u .0ud:nostI poukazuje se na shora
. ' vymáhajicí v"'t
o pravm
J'I"z .za Iozeny
' . (zákonnl·t·a pOvlllnost
Ik k uvod platne'
.
rou uznává).
.
en e y u placem dotyčnych daní, kte-

J

čís. 13572.

Bylo-Ii umluveno plac . f kt' '
dlužník v prodlení 8 lacen;::;1 e. e },;,ne v. anglických librách a byl-Ii
kolik mu příslnšelo den
• ma v~i',tel na:ok• aby se mu dostalo tolik
placení a nikoli podle vYŠŠ~c!akhulOSh. bydelo-h placeno podle kursu v del;
rsu v n splatnosti.

f

(Rozh. ze dne 25. května 1934, Rv I 1893/32.)

Žalobkyně dodala žalované zbož'
"
placen! účtu v anglických librách 6č zf nez bylo sm!uveno efektivni
e ze dne 23. cervna 1931 byl
splatny dne 3. srpna 1931 b l "
Žalobou, o niž tu jde do~·h.~sak zaplacen teprve dne 26. srpna 1931.
toho, oč činila kurso~ní llOadndofa ~~ prod~telka na kupitelce zaplacení
placení (26. srpna 1931) m' ě
,glIckych lIber, podle kursu v den
O b a niž š í s o u<:l~ žalo~nu 'z~,e~tlv den splatnosti (3. srpna 1931).
Noe J v '"
.
ml y.
y s S 1 S o ~ d zrušil
rozsudk
b
",.
o
••
soudu prve stolice k dalšímu' dá' Y o ou mzslch soudu. a vratll vě~
.'
.
Je n m a rozhodnutí.
D ů v od y:

. "Právem vytýká žalobkyně že nemá o o
.
mzsl soudy k tomu, že prý ž~lobk n' "PI ry ve s~Isech, poukazují-li
odpow; am kdyby šlo ien .0 úsud~k e P~IJa a. placem, lak se stalo, bez
podklady ve skutkovém přednes u t. ne o nazor soudu, nejsou pro to
1932, ze dne 29. záli 1932 az dO i~ Ioan, naopak z .9?pisů ze ~ne 26. září
nost a pravost byla uznána 'e p u ze ne 30 .. zan 1932, JejIchž správmyslnosti o tom lze-li žal' J patrno, ze mezI stranami nebvlo j'ednoI
'
ovanou stranou pouk'
'h ' .
·
V
,~ t I za p né zaplacení dluhu ve Srn I
.
a!an?u u radu považoslch soudů nevyplývá že b' b I ys u,§ 1413 obc. zak. Z rozsudkú nižsf ž~lmb~ d~Pisům ,přihlížely. Nesporným bylo mezi strana~i' jen
ze dne 23. června 1931 a ani běhe dOI"yne am n vystavení fakt~ry
srpnu 1931 nevyhradila nárok na nám a Sl doby ~z do splaÍllosti k 3.
poklesu anglické valuty Tato k I hradu k~rsovl1l dIference pro přípa. d
be"
.
o O nost Je vsak po
'.
.
zvyznamna, když nejde jen o okl
,pravm strance zcera
ke dnI splatnosti účt~ ny'brz' o d'fP e.s~. z ne ho dovozované diference
, .že bo o 1"erencI
, Iovane. strany. Ža10 vana. me'I a by pravdu
d .pn prodlen'I za
lobkyni, která patrně p;ý měra ~~~~
fokles angl.ické měny stihl žauveru ve. stabIlItu anglické měny,

9

o
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kdyby byla žalovaná zaplatila v den splatnosti; nemá však pravdu,
míní-li, že její prodlení nemá jiného významu, než že

žalobkyně

hez

ohledu na pokles libry smí žádati jen úroky z prodlení. Žalobkyně smí
požadova ti vedle úroků také ještě další škodu ve smyslu čl. 283 obch,
zák. a § 1333 obč. zák., která jí vzešla z prodleni ,-alované tim, že mezitím nastal pokles libry. V tom se ostatně shodují po právní stránce také
oba nižší soudy, které však žalob~ zamitají jen proto, že prý žalobkyně
onu škodu, to jest onen pokles libry neprokázala. Jde však také tu jen
o právní posouzení. Jakkoli nižší soudy neuvádějí rozhodnutí čis. 4114 a
7040 sb. n. S., k němuž strany v dovolacích spisech poukazují, zdá se
podle důvodů, že na nich nicméně své rozhodnutí v tomto sporu vybudovaly. Než v uvedených rozhodnutích šlo o změnu v kursu švýcarského
franku a bylo tam dovoděno, že podle skutkového stavu nešlo v oněch
případech vlastně o pokles franku jmenovitě v poměru k ostatním valutám - , jako o vzestup československé měny a že by byl věřitel obohacen, kdyby se mu mělo dostat tolik, by mohl zakoupit dvojnásobné
množstvÍ franků. Tak tomu však není v souzeném případě. Nic nenasvěd
čuje tomu, že by diference kursovní 11 libry byla přivoděna vzestupem
Kč, naopak zcela právem uvádí procesní soud, že. zrušením směnitelnosti
nastaly přirozeně kursovní výkyvy proti valutám ostatních státU a jmenovitě také proti valutě tuzemské. Anglické libry nejsou ovšem ani po·
zrušení standardu jinou měnou, nýbrž zrušení ono přivodilo pokles anglické měny (čís. 11725 sb. n. s.). Nesejde na tom, jak se utvářily poměry v Anglii, nýbrž o to jde, jak se projevily v místě placení, tedy na
zdejším peněžním trhu. Je nerozhodné, bylo-li smluveno efektivní placení v librách, protože také tu by záleželo na jejich ceně jako zboží v tuzemsku v.době splatnosti, případně při prodlení v době skutečného placení, a také tu by při prodlení dlužníkově pokles postihl tohoto a nikoli
věřitele. Není o tom sporu, že v anglických librách placeno nebylo, nýbrž že placeno bylo podle kursu v den placení a nikoli v den splatnosti .
Žalobkyně má právo, aby se ji dostalo tolik, kolik jí příslušelo v den
splatnosti; valuta je zde zbožim na peněžním trhu a nelze bráoiti .žalobkyni, byprotihodnoty použila podle své vůle a potřeby, třeba také
k úhradě svých tuzemských závazků. Kdyby se měla spokojiti kursovní
hodootou podle dne skutečného placení, byla by bezdůvodně obohacena
žalovaná strana následkem svého prodlení a to právě na úkor žalobkyně,
čehož však podle tendence vyslovené v rozh. čís. 4114, příp. 7040, rovněž nelze připustiti. Zda snad žalovaná s poklesem kursů spekulovala
čili nic, je při prodlení zcela nerozhodné. Neprávem činí procesní soud
žalobkyoi výtky, pokud jde o právní důvod žaloby a jeho skutkový podklad. Nemúže býti pochybnosti o lom, že žalobkyně opírá svúj nárok
o § 1333 obč. zák., že se domáhá náhrady škody, která jí vznikla prodlením žalované a v dúsledku toho nastalým poklesem kursu anglfcké
libry, že tedy žádá diferenci mezi kursem ke dni splatnosti a ke drii skutečného placení. V tomto žádání jest žalobkyni dáti za pravdu. Dovolací
soud však nemohl sám rozhodi!Outi, .protože nebyla učiněna potřebná
zjištění o příslušných kurseéh.

-
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hu neboť vědomost ta nemohla nahraditi
ků ani nedostatek právoplatnosh
nedostávající se SOU~I1I z~b,:vem, uro
lať na straně žalující jako vy~
·ovolujícího usnesem v temz s:n~ru. ptdáni tolik vyhotoveni se stavem
P
máhající věřitelce, by ~. exe k UC~!I1~U'ho usnesení připojila, by mimo vyúroku jako podstatnou ,ca~t po V? uN~1 určeném pro soud připojeno byl~
hotovení pro soud urcene .v navr
anu v máhající i povinnou, nýbrz
·eště sestavení úrokové nejen pro dsttr
Y 'r) Mohla proto žalující
I
ddl ' ·k .(§ 53 druhy o s avec ex. ..
.
'i pro po
uzm a
, f
·lním nedostatku návrhu I exestrana, když o o.no,? podstatnem orma n v čas řed vyplacením dědi:
kučniho usnesem vede~a, nedostat~kt te "f tim Pže by byla dodatečne
ckého podílu stranou zalovanou o s raI1l 1 jich doručení soudem jako
úroková sestavení p-ř~dložila ,~~udU: au z~s~~sení účastníkům, zejména
doplňku k povoluJIclmu a I:f1 "mlr:'. la První soud zjistiv, že žalostraně žalované jako ,P?ddl,:z.I1ICI zaza~~k~čních titulů, které obdržela,
vaná zaplatila strane zalupcl pod~ e t d bez úrokového příslušenství,
1. j. přesně, a jen podle JeJIch o,bsa u,, ed~ětem soudního zabavení býti
které pro svou naprostou neurclt?s~ p,re, tím byla zproštěna jakékoliv
,.
d·v z toho právm zaver ze
nemoh Io, a vyvo I "
...
'tudíž žalobní nárok neI1l po pravu,
povinnosti proti str~ne zalupcl; a z~ ,
posoudil věc po strance pravm s~ravne. l' '
Ne j vy Š š í s o u d nevyhovel dovo am.
, '

čís.
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Vymáhající věřitel nemůže požadovati na poddlužníku
vymáhané pohledávky i co do úroků, jež ani v usnesení
bavení pohledávky povinného ani v přílmzním usnesení nebyly
Lhostejno, že se poddlužník o výši úroků vymáhané pohledávky dc,věd~l
soukromě.

(Rozb. ze dne 25.

května

1934, Rv I 665/34.)

Nezletilé žalobkyni byla k vydobytí vyživovaciho nároku povolena
proti L-ovi exekuce zabavením a přikázáním k vybrání nároku na vyplacení 300.000 Kč příslušejícího dlužníku podle dědické dohody proti
žalované. Žalobou, o niž tu jde, domáhala se žalobkyně na žalované nedoplatku úroků 2.412 Kč 92 h, jež podle sestavení přiloženého k exekučnímu podání prý ~ini1y 2.626 Kč 92 h, na kteréžto úroky ]Jrý žalovaná úmyslně zřetel nebrala a L-ovi celé jeho pohledávání podle dědické
dohody vyplatila, ač v povolení exekuce bylo prý jasně uvedeno, že jde
i o »úroky podle přiloženého sestavení« a ač hyl a . ústně i písemně
zVláště upozorněna, aby vzala zřetel na úroky podle sestavení připoje
ného k exekuční žádosti. O [) a niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í s o II d z těchto d ů vod tt: Odvolací soud má za to, že pro
povinnost žalované jako poddlužnice a pro rozsah této její povinnosti
jest rozhodným jen obsah soudního usnesení exekučního, neboť jen
soudním zabavením vzniká pro vymáhajícího věřit~le zástavní právo na
zabavené pohledávce, a teprve soudním zabavením odnímá se exekutovi
jakákoliv právní disposice se zabavenou pohledávkou, jíž by se účel
soudního zabavení mařil nebo ztěžoval, a teprve soudním zabavením
stávají se jakékoliv disposice dlužníkovy - tudíž i poddlužníkovy proti vymáhající straně bezúčinné (§§ 294, druhý odstavec, 296 prvý odstavec, 299 a 320 ex. ř. viz Hora soust. exekučního práva str. 245). Rozsah zástavního práva řídí se rozsahem zabavené pohledávky v době jejího zabavení (Hora I. c. str. 246). ležto zároveň s usnesením zabavení
pohledávky povolujícím sestavení. ú·roků poddlužníku soudem doručeno
nebylo, nemohlo pro úroky ty vzniknouti pro vymáhající stranu exekučni
právo zástavní, když vůbec nehylo patrno, o jaké úroky, t. j. o úroky za
jakou dobu tu běží, a nemohla proto poddlužnicí vzniknouti povinnost,
by úroky ty co do číselné výše vůbec jí soudem neoznámené žalob!{yni
jako vymáhající straně na základě příkazního usnesení na místě straně
povinné platila, t. j. aby při vyplácení dědického podílu srážkou dotyčné sumy úrokové z vyplacené valuty na úroky ty vzala zřetel. Vždyť
sestavení úroků tvořilo a mělo tvořiti podstatnou část povolujíciho usnesení, a když sestavení to poddlužnici dosud nebylo doručeno, nestalo se
ani dotyčné povolující usnesení v úrokové své části dosud 'P'ávoplatným.
Stanovíť § 54 čís. 2' ex. ř., že v návrhu strany vymáhající musí býti Uvedena určitě nejen vymáhaná pohledávka, nýbrž i požadované příslušen
ství, a v souhlasu s tím předpisuje § 63 ex. ř. čís. 2, že v povolovacím
usnesení exekučním musí býti uvedena při úročných pohledávkách nejen úroková míra, nýbrž i den, od kterého jsou úroky zadržené. Je proto
po právní stránce nerozhodno, zda se snad žalovaná dozvěděla cestou
soukromou, ať ústně ať písemně, o výši úroků v sestavení žalující strany

.

připojeném k exekucm,;,u navr ,'.

B

D úvo dy:
. d l ' ud věc správně a stačí odkáPo právr:í ~tránce poso,ud:l o vo ~cla~~ného rozsudku. Vycházet! jest
zati na vyshzne a pod;obne.~uyo?Y n Pdko 'ch a podle nich ani k usne·
při právním posouzem ze Z]lst;n,' rozS\av~í ' ohledávky ani k příkaz:
sení procesmh,o soud~ ~ovoluJlclmu z~ b la dgručena nynější žalovane
nímu usnesem exekucmho ~oud!1, ktera y 'úr ků Správně odvolací
· dl ' .. nebylo pnpoJeno sest avem
o .
ddl '
jako po d UZn!Cl,.
no dověděla-li se snad žalovaná po· uzsoud usoudil" ze J~~t ~er~~hod stavení žalující strany připojeném k exe·
nice soukrome o vySl uro U v kset' t nebyla jí sdělena přímo soudem
kučnímu návrhu, ana tato. .', u ecnos
'B 10 věcí žalobkyně by zaří
jako podstatná část I:~vol~Jlclh? usn~se~~é rhledávky (§ 54 ds. 2 ex. ř.
dila by úroky jako pnslusensívl vy~ah
P,
když výpočet jejich
Čís 2 ex. ř.) byly v návrhu umte vyznac~nYk'~' 10 by připojila vý§
.d
. h
mého ač tomu mc nepre aze , .
"
nepojala o navr !1 sa __ ,__
.
isu pro poddlužnici urcenemu
počet jako nerozlu~nou cast
tei ~~ ~!~noKvodně nestalo. K soukromému
a se postarala o naprav u , kdy
'·hl" Pf I v tom jest souhlasiti s odsdělení žalovaná neby~a ntucen~ )if! sp':~vl~é důvody, které nebyly vývody
volacím soudem a odkaza I na Je o
dovolání vyvráceny.
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t'
obchodů žalovati vymoci si exekuční
Může-IHiliálka sa~os!a?e z k . . t proti ni jako samostatnému

~~Jm~~ap~:~tiZ~~~~uv;s~e~~p:~;~d~S exekuce, kterou vede.
(Rozh. ze dne 25. května 1934, Rv I 907/34.)
Civilní rozliOdnutí :XVI.
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Bance československých legií, filiálka v Kolíně, byla povolena proti '
žalobci exekuce vnucenou dražbou nemovitosti k VYdobytí peněžité pohledávky. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce nepřípustnosti exekuce
na Bance československých legií v Praze. O b a niž š í s o u d y žalobu'
zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Z provedených důkazů
jest patrno, že Banka československých legií, filiálka v Kolíně jest opráv_
něna uzavírati samostatné obchody v oboru bankovním a že obchody uzavírá představenstvo filiálky, jehož výkonným orgánem jest ředitelství filiálky a že platnost obchodů filiálky není závislá na schválení ústředny
a že také filiálka jest v obchodním rejstříku zapsána jako samostatná
firma aže také v Souzeném případě uzavřela Banka československých
legií, filiálka v Kolíně obchod Se žalobcem zcela samostatně. Z tohG
patrno, že Banka československých legií, fil. v Kolíně jest samostatnÝm
subjektem právním a že může býti žalována z o'bchodů samostatně uzavřených a jak je nesporným také žalovala nynějšího žalobce a vedla proti
němu exekUCi a byla jí povolena proti dlužníku exekuce vnucenolt
dražbou. Nepřípustnost této exekuce se právě namítá. Když Banka česko
slovenských legií, fil. v Kolíně může samostatně žalovati a byla žalována'
a podle § 35 ex. ř. jest vždy rozhodnouti o námitkách proti vymáhanému
nároku a tento nárok právě vznikl Bance československých legií, filiálce
v Kolíně a nikoliv straně žalované, právem prvý soud vyhověl námitce
nedostatku pasivní legitimace a žalobu zamítl.
N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Oovolatel přezírá vůbec nenapadená skutková zjištění nižších soudů,
podle nichž Banka československých legií, filiálka v Kolíně jako protokolovaná firma je oprávněna uzavírati samostatně obchody v oboru bankovním, jichž platnost není závislá na schválení její ústředny v Praze.
Bylo dále bez odporu zjištěno, že tato filiálka uzavřela samostatně
obchod se žalobcem, vymohla si proti němu exekuční titul a sama vedla
proti němu exekuce, zejména i exekuci nucenou dražbolt nemovitostí, jejíž
nepřípustnosti se žalobce v tomto sporu domáhá proti žalované. Ke všem
těmto úkonům byla tato filiálka oprávněna jako samostatný právní
podmět, poněvadž šlo o věc se vztahující na tuto filiálku, tato byla jedině
vymáhající věřitelkou proti žalobci i s hlediska žaloby o nepřípustnost
exekuce (§ 35 ex. ř.), a nikoli ústředna-žalovaná. Nelze tudíž důvodně
s hlediska této žaloby považovati filiálku a ústřednu banky za jednu a
touž osobu, jak mylně se domnívá dovolate!. Nejsouíaké na újmu právní
samostatnosti filiálky dovolatelem tvrzené okolnosti, jako, že jí nepatří
Vlastnicky dům, v němž je její závod v Kolíně, nebo že oznamuje ústředně
Uzavřené obchody a zasílá jí o tom opisy protokolů, a konečně, že v urči
tých případech je nutné schválení ústředny a že nemá samostatných
stanov, poněvadž tyto okolnosti nejsou rozhodné pro právní jsoucnost filiálky, nýbrž rozhoduje jedině, aby filiálka vyvíjela samostatnou kupeckou činnost a aby vedoucí činitelé vystupovali na venek samostatně
(rozhodnutí čís. 5820 sb. n. s.). Tyto rozhodné okolnosti byly v souzeném
případě zjištěny. Z té pak okolnosti, že kolínská filiálka posílá žalované

•.
b h dú s protokoly a si vyžaduje ve vy jíuzav~e.r;ych
c: C?
1
vozovati rozpor se SpiSy,
rnečných případech JeJ I schva~~l, .neM:tn':?st obchodů filiálky není zá-

bance seznamy

uvedl-li odvol~cí ~oud v. rozsu :~ad~ tento závěr Se shoduje v. příčině
"islá na schvalem centraly, por;
• ď . s ědkú' zaslání opisu proto~ op o r n é h o o b c h ,o d u s vyp~re 9 ml v) Ze' by věc žalobcova byla
kolů se ~ěje} ,důvokdu. eVI~e~i~fál~~ 'pot}~b~v~la schválení ústředny, .žarázu VYJlmecnedhf'v n~~~~i se ze skutkových zjištění nižších soudu, ,les!
lobce am n~tyr ~' .. yc a, I ,
,
m že námitka nedostatku paslvn~
souhlasiti t~z s JeJ~c~ pravnán: ~a:wre P~ukaz dovolatelův na rO,zh?dnuh
legitimace zalovane Jest 01'0/ a net;a. d. v něm šlo o žalobu na ustrednu,
čís. 3194
n. s.zames
tu ?etdopa.
~~~~~ast~anou , tedy běželo o případ skutby.dsb.
proh
!lancl.a,
~m
která
kově odlišný od souzeneho pnpadu.
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, doslov plati o sporech, které
Ustanov~,m
§ j.~24
cl,sl'eZejl,
~ ~. nr'e~i~~~"tr hodnotě přechnětu sporu, před
podle
~ 49 CIS. 7
n. na
okresmsoudy.
Takovým sporem nem,• doma'h'-Ii
a , se .hostinský na hostu zaplacení
dluhu za odebrané zboží (pokrmy a napoje).
(Rozh. ze dne 25.

května

1934, R II 255/34.)

pokrmy
zalobu hostinského proti hos:tl o z~p 1acem. Z\ldodané
O d vola
c í sao náud
poje I' r o ce sní s o ~ d. I' rve s t.o I c e zaml .
odmítl žalobcovo odvolam pr?·lopozdednos!. usnesení a vrátil věc odvolaN i v y šš í s o u d zruSI napa en
h dl
drnu :OUdU, by o odvolání podle zákona jednal a roz o .
O

Ů

vod y:

, odvolam,
".
t· prý
opožděně,
Odvolací soud odmlll
pro.?ze
' . bylo Vpodáno
tom směru
jest
. ·1
ě feriální podle § 224 CIS. 8 c. r. s.
d
. •
Jezto pry s o o '! c
, . Ž 1 b domáhá se zaplacení dluhu za " erekurs žalovaneho opravnen. a o ~e 224 čís 8 c ř s platí o sporech,
hra~é nápoje a p~~rn-?: Usta1TIejl ~ehledíc k hodn~tě' předmětu sporu,
ktere podle § 49 CIS. . J. ~. na e . ' okud jde o hostinské mezI mml a
před okresní soudy. Jsou o rozepre,.p ,
. li
. 'ich vzájemného
jejich zákazníky, .cestov~t~r a thost!'i~t °p~i~~ts~~en
a 1316 obč.
poměru vzmkaJlCi'ch. Pre p~s. en Je starého receptum cauponum. Podle
zák. a jeví se jako kompetencr;1 norma . ' " k z oměru mezi hossvéhc: d?sl0v;t a účelu vztahUJ:' se .~~ r~::i~~~~~l ~1 pthledávky host~r;
tinskýnll a zakazníky, n~z~.vsa~ ) Jstliže tedy odvolací soud, doplmv fIské~o za. zboží ~o~tem.o e '~~ane. ehledávku z kontokorentního poměr,u
zem, dosel k z.averu~ ze neJ e o po 'stolice II 'hrž o pohledávky z pumezi .stranam~ Jak mel ha t~ so~d p~v~~stem ~ i~stliže pokládal spo~. za
vod~lh? pomeru 2m~z~ Sos řS ~ odmítl odvolání jako opož~ěné, uc~r;ll
fenalml?odle
2 ftc.en.t oc.spor
. s.nelze podřaditi pod ustanovem § .49 CIS.
tak
nepravem, §r;,~bo
7 j. n. a § 224 CIS. 8 c. r. s.
".
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,~ V~počet výnosnosti podniku náleží k~'

,~.

.
llrednlka, do služby již přijatého a : k ~nprav?: ~lOnosh vedoucího
nepřísluší mu za to zvláštní odmě~. vsa s uzbu Jeste neuastoupivšího;
(Rozh. ze dne 26. května 1934, Rv I 2289/32.)
Žalobce byl pověřen obchodn'
t h' ,
jíd žalovaným. Žalobou o niž tulmd a ec ~Ickym ~edením firmy náležeahal , se 3'alobce na žalovaných
~romě j~ných položek i odměny I OJ4~6
zalovanych. O b a niž š í s o u d žal ~ za vyr:ocet vynosnostl podniku
uvedl v otázce o niž tu jde v d Y . d o ~zaml tll, o d vol a c í s o u d
o?Chodní a živ'nostenské ko~oře j~:n~ es ť /!"r s?ud sdělil p!í12isem
pred nastoupením služb zhotovi ,a ~ zre e pe, ze zal obce}vrdl, ze již
pra,covních hodin, a požlduje za t~ ~p05'ty lÓnosnos!l, ~otreboval 521
lem obchodní a živnostenská kom menu ~.~20 !<c'. lezto na toto sdě
ú~ed~ík, který byl přijat s PřísIUš~~~pr?a~lasuJe, ze Je ~amozřejmé, .ž~
vypocty vynosnosti, an si jako vedo~c'
d e~ pro vt;dem podmku; čml
?~az o jeho výkonnosti že takov' . I, o~ m.u mUJ.l rozhc:dně učiniti
Jezto ředitel továrny mU~í neustál eto bVYPOt~ty ! pozdeJ! JSo!-, casto nutné,
mku a k iejímu stupúování 'e 'ae o r~ce I~pozornost k vykonnosti pod-

'i(:n

o

g

počtu výňosnosti které PředJevLfn~~ie ~red~okkádá též :::hotovení vý~
služby, avšak př~d nastou ením služb ouc! po. m u po svem přijetí do
~teré by žalobce nemohl v~inouti úsp~/ po~mku. Jde tedl o PTá~i, bez
Kterou nebyl oprávněn ožad
'
,':.'o~ cmno~l v novem mIste a za
statnou .část !e~h~ činnosR z~ ~~~~~ d~~~~~l p1~tmenu, jelikož tvoří podNe J v y s S I S o u d nevyhověl dovolání, mimo jiné z těchto
důvodů:

Právní závěr odvolacího soudu k ~ ~
•
obchodní a živnostenské komory ~ ,nemfz, d(oJpel na podkladě posudku
kové práce náleže'í k · '
.' .em my ny CIS. 4 § 503 c. ř. s.). Tajiž přijatého, avšJk Sl~{~~rj:~~ ~~~osr Ved?~ího. ~ředníka, do služby
nutný přehled o výkonnosti podniku :s OU}l1vs;. ?, zto SI .musí utvořiti
takové přípravy by nemohl vyvinout' _mc:~nos I)e]! o stupn~vání, a bez
'
I u~p~sn5'u y~lnost;. Nesejde tedy ani
na tom, zda byly žalobci tvl
z ~lastní opatrnosti, a nemů~:~~C~t~I,ast .pnk~~an}, CI ~da: j~ ~onal jen
o cast činnosti již odměňované siužeb~:a~l:t~~~tm odmenu, Jezto tu šlo

.!h
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zenCů nepodléhá kárné ravoniJ.1S ,?vny ~romýc~. ~ředníků a zří

byly-Ii kárné řády jež J:á na :~~IiV~~e~ho pensI/mno ústavu, 11ečís. 221 sb. a tJ. d~sud vvdánv 'b·.
,?l1a ze dne 9. října 1924,
zřízené podle sl~žebtli smlouvy: ny fz podleha pravomoci kárné komise

Ustanovení § 10 zákona ze dne 28. listopadu 1931, čís. 176 sb. z.
a n., se nevztahuje na remuneraci, byl-li nárok na ni založen služební
smlouvou uzavřenou diive, než byl vánoční příspěvek zákonem ze dne
14. října 1930, čís. 144 sb. z. a n., přiznán státním zaměstnancům.
(Rozh. ze dne 26.

května

1934, Rv I 666/34.)

Žalobce byl tajemníkem žalované Nemocenské pojišťovny soukromých
úředníků a zřízenců. Ve schůzi správní komise a dozorčího výboru žalované pojišťovny ze dne 20. února 1932 bylo usneseno, aby byl žalobce ode
dne 1. března 1932 ve smyslu § 144 služební pragmatiky státních zaměstnanců suspendován a aby zároveň byly ve smyslu § 146 služ. pragmatiky sníženy jeho služební požitky o jednu třetinu. Žalobou, o niž tu
jde, domáhal se žalobce na žalované nedoplatku třetiny služebních požitků a vyplacení remunerace ke dni 15. prosince 1932 ve výši 12.000 Kč.
Zalobní nárok odůvodňoval žalobce tím, že podle § 144 služ. pragmatiky
může o suspensi rozhodnouti jen komise, že tedy v souzeném případě
o žalobcově suspensi rozhodl orgán nepříslušný a že jeho rozhodnutí
jest nezákonné a tudíž že žalovaná strana žalobci protiprávně zadržuje
jednu třetinu jeho požitků a že mu podle služební smlouvy se žalovanou
ptísluší nárok na vyplacení remunerace ke dni 15. prosince 1932 ve vý,ši
12.000 Kč. P r a c o v n í s o u d uznal podle žaloby. D ů vod y: Názor
žalované strany, že byla k suspensi žalobce a ke snížení jeho platu jako
K nutnému prozatímnímu opatření oprávněna, jest podle názoru soudu
nesprávný. Podle doslovu služební smlouvy mtlže býti žalobce propuštěn
jen na základě řádně provedeného kárného řízení a na základě pravoplatného nálezu kárné komise, z čehož plyne, že se propuštění žalobce
může platně státi až po provedení řízení kárného a že tudíž propuštění
dříve provedené i suspense žalobce, pokud se týče snížení jeho platu před
provedením kárného řízení jsou právně neúčinné, obzvláště ana služební
smlouva žalované straně k prozatímní suspensi a ku prozatímnímu snížení platu žalobcova oprávnění nedává a'když §§ 144 a 146 služ. pragmatiky právo k suspensi státních úředníků a snížení jich plattl vyhražují
kárné komisi. Také služební smlouva připouští obdobné použití služební
pragmatiky státních zaměstnanců jen pro posuzování otázky, jaké jednání žalobcovo lze považovati za přečiny kárné, nezmiňuje se však vůbec
o prozatimních opatřeních suspense a o snížení platu. Z řečeného jest
patrno, že ani kárná komise podle služební smlouvy není oprávněna ku
prozatimní suspensi a kn prozatimnímu snížení platu žalobce, a že tudíž
nemůže rozhodovati o platnosti žalobcovy suspense a snížení jeho platÍ!_
ani pro praeterito, ani že nemůže vzhledem ke shora uvedenému doslovu
služební smlouvy nalézti na propuštění žalobcovo se zpětnou platností.
Není tedy budoucí rozhodnutí kárné komise pro posouzení existence žalobních nároků praejudicielním. Tvrzení žalované strany, že neměla možnost ihned svolati kárnou komisi a že byla proto nucena sama provésti
suspensi a snížení platu žalobcova, i její tvrzení, že bez uvedených opatření bylo jí znemožněno vykonávati dozorčí právo, jsou bezpodstatná,
neboť bylo její věcí, aby při sjednávání smlouvy služební se žalobcem
pamatovala na nutné prozatimní opatření pro případy, že by kárná ko-
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býti ihned ustanov na
'. ~
,
pn ujednání smlouvy ne amato: , a les!lt zalovana na tyto možnosť
P
(§ 1297
zák.) a
':'ySl sama t;Iésti následky
p{a}nblC~ predpisů ?Iužební pragma~~;Z~t~~n1~;01~vadh 'kO~doby veřej nos uze m neuvedenych pro posuz "
~ ,ure m u ve smlouvě
který jest poměrem založen' m ovam sluzebmho poměru žalobcova
Z toho, co uvedeno· jest patino fa ~ou~ron:lOprávní služební smlouvě'
právem mu sníženého služebníh e faro. y zalobcovy na doplácení ne'
atu
nárok na vyplacení :'ed:u
JSOU
Také
!<c shledal soud oprávněným Nárokn:race ~a rok 193,2 y obnosu 12.000
Jest založen na smlouvě služ~b '
~ al~bc~v na zmlllenou remuneraci
byl zákonem ze 14. října 1930~!s ut~~re~e dríve, n~ž ,-;ánoční příspěvek
pnznán, zmíněná remunerace n~~'
s i z. ~ n. statnlffi zaměstnancům
Pl říspě~~ek a nevztahuje se na n/ u~~a~m ou~e§ o{gač,ena jako vánoční
931 os. 176 sb. z. a n o zrušení (b ov~m '.
zak. z 28. listopadu
n.Gvení 1:' 212 plat. zák' čís 103/192~ezelll) v!lP~čních příspěvků. Usta:
lávati, nebot' jak patrn~ z posledníh se rovnez zalovaná nemůže dovokona, jest k obmezení požitků žal b o o?s~avce §, 212 CIt. platového zákům státních zaměstnanců rovnoc~ncoyY~ t na mlr~ odpovídající požitřízených úřadů a ministerstva li ~e , a egone treba schválení naddáno, žalovaná vůbec netvrdí non~l, zel hy pak schválení takové bylo
sudek potvrdil. D ů vod Y' První v o a'Cl s' o u .d napadený: roz
k doslovu služební smlouvy' mohl b'tSO~~ ~YSIOVll nazor, že vzhledem
snížen jen výrokem kárné komise p Yd: z§§o IC~4suspendov~n a jeho plat
a 146 sluzební pra"matiky pro státní úředník a oně d5' e
by. m~ ~adržené část/y ~! slui~é~oseb tak nestalo, že má žalobce nárok,
pnz~ava, že první soud na souzen' "yly vyp!acepy. ()dvo!atelka sice
zeblll pragmatiky avšak dovozuie y, pnpad spravne po~zll predpisů sluhlédnuv ustanove~í § 145 služ - , ze predplsy !v n~spravně vyložil, pře
může vysloviti i každý Předst~,fe~a.',~., P?dle nehoz I?~ozatimní suspensi
k y ep,r;m? ~ neb? pnmo k vykonávání
služebního dozoru povola'
úřadu. Než vývody tyto js~~ t~ch~'kse, tyceb uť'edhk pověřený přehlídkou
jde výhradně o posouzení otázkO
ne, !le o n ledem k obsahu žaloby
sní.žiti žalobci plat bez vy'roku kaYr'n~dka zalovana'k sltr~~a byla oprávněna
1b
.
'"
e omlse III o 1 tez o to zd bl'
o ce pravem Cl neprávem suspendován A t' . t d'
.? ~ a y zaplS § 145 služ. pragm 'ehož
"
Jes z urazlllÍ!, ze se předplatu vůbec nezmiňuje" n~brž č~~' z~l~va~~ s~a?-a ~ dovolává, o snížení
P?dl~ něhož však na ;nížení žalo~coa vy ra ne '~ 146 služ. 1?ragm.,
karna komise. Odvolatelka dále tvrd'l v~ platu ,mohla by se usnesl! Jen
v dalším odstavci důvodů že ani k. , ~e :rvm soudí Sl odporuje, pravě
vedení suspense a ke sníže~í. lat ,arna omlse ner: op:ávněna k pronebot' odvolatelka citujíc JíSI~š~~IObC?~a. I tato vy~ka Je neoprávněna,
d
nechává slova »pr~ praeterito«
e mlS o, napa eneno rozsudku, vyzárovei\ všechny závěry které' r~sPi ,;sfkzpetno~ platno~tÍ«. Tím padají
~l Zd one, nesp,ravné citace činí,
to tím více, ana v přísl~šných ~ vOi
pak vlastně žalohci h 10 umožně;o ec
.a~ ~ stale
nu duraz na to, že by
její úkor se ohohacovlJ poruš;val o~I~Y Jioystre
dale yoškozoval, na
plSy a pn tom stále vykonával své zaměstná~í Tyto ' ~e
o otázku, zda byl žalobc~ právem~~~p~ndoYv~
,~Io
,
an bY-lna
Cl 1 me,míst~,
nez v kdyby
souzenem

nedop~třen~

obč

~a,

tohot~

u~latňovaný

op~ávněné.

žalobce~

.u

h

ti t °d

.
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sporu závisí rozhodnutí jen na tom, zda snížení platu vyslovené jiným
orgánem než kárnou komisí má právní účinnost. Pokud jde o remuneraci za rok 1932, souhlasí odvolací soud s názorem prvního soudu a
nemůže než odkázati odvolatelku v tomto směru na podrobné odůvodnění
napadeného rozsudku.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D ů vod y:
Pro posouzení oprávněnosti žalobních nároků, které byly nižšími
soudy žalobci přiznány, jest rozhodným obsah individuelní mezi stranami
ujednané služební smlouvy ze dne 13. prosince 1924. V odstavci XIII.
této služební smlouvy byly podrobně stanoveny podmínky, za kterých
může býti žalobce propuštěn, pokud se týče smlouva s ním zrušena, a
JSOU tam obsažena i ustanovení upravující kárné řízení proti žalobci.
Dovolatelka se snaží dovoditi, že žalobce podléhá podle § 69 odst. (4)
a (6) zákona čís. 221/1924 sb. z. a n. v doslovu zákona čís. 184/1928
sb. z. a n. kárné pravomoci Všeobecného pensijnílio ústavu nikoli pravomoci kárné komise zřízené podle odst. XIII. služební smlouvy, avšak
zároveň sama přiznává, že kárné řády, jaké má na mysli § 69 uved. zák.,
nebyly dosud vydány, takže její názor jest neudržitelný, neboť není myslitelné, že hy žalobce podléhal kárným předpisům, jež nebyly dosud vůbec
vydány. Platí tedy pro žalobce toho času ustanovení odst. XIII. služební
smlouvy a dovolatelka neprávem tvrdí, že v tomto případě nastalo "vacuum juris«.V tomto období sporu jde jen o to, zda žalobci přísluší nárok
na zaplacení zadržených služebních požitků, a není proto třeba se obírati
otázkou, zdali mohla správní komise s dozorčím výborem naříditi žalobcovu suspensi podle obdoby § 145 služební pragmatiky státních zaměst
nanců (zákon ze dne 25. ledna 1914, čís. 15 ř. z.), neboť prozatímní
suspense podle § 145 služ. pragm. není provázena sníženim,platu, o něž
tu jediné jde a na němž se může usnésti podle § 146 služ. pragm. j'en
kárná komise. Odvolací soud tedy správně vyložil, že na snížení žalobcova platu mohla by se platně usnésti jen kárná komise povolaná k tomu
služební smlouvou, a to na snížení jen pro budoucnost, nikoliv se zpětnou
platností. Dovolatelčin názor, že jest připustiti obmezení žalobcových služebních požitků na dvě třetiny, vyslovené usnesením dozorčí komise a
představenstva, jako »opatření prozatímní«, nemá vůbec opory v odst.
XIII. služební smlouvy, která jest - jak bylo již uvedeno -- pro služební poměr žalobcův jedině rozhodnou. Dovolatelka odkazuje konečně
na právní vývodY' obsažené v jejím odvolání, najmě pokud se týče remunerace, ale v tom směru byly její vývodY správně vyvráceny již v rozsudku odvolacího soudu, jehož důvody nejvyšší soud schvaluje, ježto vyhovují stavu
a zákonu.
.

věci
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žalobou podle § 39 čís. 5 ex. ř. lze se domáhati výroku, že exekuce
povolená na základě formálně pravoplatného rozsudku jest nepřípustná,
poněvadž soud vydavší rozsudek byl podle § 6 zákona ze dne 27. dubna
1896, čis. 70 ř. lál,. nepříslušný.
(Hozh. ze dne 26. května 1934, Rv II 183/33.)
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Proti žalobci byla povolena exekuce k vydobytí peněžité pohledávky
na základě rozsudku krajského soudu v Mladé Boleslavi. Žalobou, o niž
tu jde, domáhal se žalobce nepřípustnosti exekuce z důvodu, že peněžitá
pohledávka, k jejímuž vydobytí byla povolena exekuce, vznikla z abchodu
splátkového a ježto nebyla zažalována u soudu řádného bydliště žalovaného, že jest rozsudek vydaný nepříslušným soudem zmatečný a exekuce
na základě něho vedená nepřípustnou. O b a niž š í s o u d y žalobu
zamítly.
N e j v y Š š í s o u d uznal podle žaloby.
D ů vod y:
Mezi stranami není již sporu o tom, že zbytková kupní cena měla býti
zaplacena ve třech splátkách po 4.000 Kč, 7.000 Kč a 7.000 Kč. Právní
názor odvolacího soudu, že přes to nešlo o obchod splátkový, poněvadž
ten předpokládá větší počet menších splátek v poměru k celkové výši
kupní ceny, nelze sdíleti. K pojmu splátkového obchodu podle § 1 zák.
č. 70/1896 ř. z. stačí, že celková kupní cena má býti zaplacena po část
kách, předpokládajíc, že byly ujednány více než dvě splátky a že prodaná věc byla odevzdána k používání dříve, než byla kupní cena úplně
zaplacena. Bylo-li splacení kupní ceny ujednáno ve třech splátkách,
nemůže již býti řeči o tom, že nešlo o menší splátky v poměru k celkové
výši kupní ceny. Mylným je také názor odvolacího soudu, že v případě
neplatnosti exekučního titulu nebylo lze žalabou podle § 39 čís. 5 ex. ř.
domáhati se výroku, že exekuce na základě tohoto titulu je nepřípustná.
Podle zákona není překážky domáhati se takového soudního výmku jako
podkladu pro napotomní zrušení exekuce žalobou u exekučního soudu
(rozh. čís. 12561 sb. n. s.). Zákon v § 39 ex. ř.nařizuje zrušení exekuce
nejen v případě, že exekuční titul byl již pravoplatným rozsudkem uznán
za neplatný, zrušen nebo jinak za neúčinný prohlášen (§ 39 č. 1 ex. ř.),
nýbrž i v případě, že exekuce byla prohlášena za nepřípustnou z jiných
důvodů pravoplatným rozhodnutím (§ 39, čís. 5 ex. ř.). O takový případ
v souzeném případě jde a není takovému soudnímu výroku nijak na závadu, že by po vyhovění žalobě zůstal exekuční titul nedotčen. Jinak byly
předpoklady této žalo1Jy dány. Jak již shora uvedeno, jde o obchod splátkový, který však není obchodem ve smyslu čl. 271 a 272 obchod. zák. na
straně žalobcově, neboť i případné mlácení pro jiné za úplatu, nebylo
prováděno po živnostensku, jak na jevo jde ze zprávy obecního úřadu
v H. Nejde tu ani o obchod akcesorní podle čl. 273 obchod. zák., poněvadž by to předpokládalo, že žalobce je obchodníkem, což však v řízení
prvé stolice nebylo ani tvrzeno. Podle § 6 splátko zák. nemohl spor býti
zahájen u soudu podle § 104 j. n. K této absolutní nepříslušnosti jest
přihlédnouti z úřadu až do exekučního prodeje, což tedy platí o každém
způsobu exekuce, dokud jen nedošlo k prodeji zabavených věcí. Exekuční
titul byl vydán v řízení zmatečném (§ 477 č. 3c, ř. s.) a je proto neplatným, což v zápětí má nepřípustnost exekuce podle § .39 čís. 5 ex. ř.
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luk 'm sporu manželství zrušeno
Bylo-li za odvolacih? ři~ni ':. r:w ~~~zlukU manželstvl zamitnouti.
smrtí (žalovaného) manzela, Jest za
(Rozh. ze dne 26.

května 1934, Rv II 499/34.)
I k

.

žalobě, jíž se d~á.hal manzel rh~věl v

z viny žalované
Oanželství
d vol a c í s o u d uvedl

manželky, o han! z s 1 S o u ~ y vy dání y~dvolání zemřela dne 29. pro:
ke konci d ů vodu: Žalovana po P?
'f vliv na běh řízení poněvadz
since 1933. Avša~ t.ato okoldnkost ne~~ze :~du vyneseného ještě za živa
.de o přezkoumam rOZSil. u prve o
]
,
žalo vane .
,I
. N e j v yš š í s o u d žalobu zamlt .

"

!

Důvody:

dě kde žalovaná zemřela za od~oŘešiti jest jen otázku, zda v pnpa l I tvl o niž bylo žalováno. Ocelacího řízení, lze uznati na .rozlu~~ ~a~:~š~ní' manželství, nutným před
lem žaloby ~. ro~luku ~anzel?tvI ]~s a·íeí. Smrtí jednoho z ob.ou m~n~
pokladem jeJl~ ]e t?d:z manze~,tv(§t?'11 obl'. zák.), takže n~lze Je zruslh
želů však manzelstvl vubeS ~am a d k zlukový nemá jen vyznam dekla·
·iž soudním výrokem, kdyzte ro~su e .ro rávní stav (srov. rozh. 7771 sb.
~atorní,' nýbrž kons~tutivní,. tvore. ~ovy oPvynesení rozsudku prvého soud~
P , . tomu by dovolací soud, ktery
Okolnost, že zalovana
n. S)
. .
I k
..zemre
, VlilVa bram
.,
•
k 'h
uznávajícího na roz u II z ]e]l
zsndku na základe skul ove G
pl·ezkoumává správnost !lapa de~\ Ov ~án (srov. rozh. 8681 sb. ~. s.),
stavu, který tu byl '! dobe) kdy. YI ~ faktick již smrtí ~alovane .hyl;,
prohlásil rozlouc~m manzelstvl'd~'~~~íž věc
právní stra~ce. spravp.e,
zrušeno. Odvolacl SOU? n~Plosou.1 mřela po podání odvolam, nemuze
usoudiv, že o~ol,!?st, ~e za ovana ze
míti vliv na beh nzem.
V<
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'.edl!' advokát se svým klientem za
Nicotnou jest úmluva, kterou uJ
~
čáStky která mu bude slezastn ováIlí jako odměnu určitá procen a o~, řev~la komanditní spovena Pna dani. Lhostejno, ž~ zá~'~~p:čnfci p jimž byla daňová sleva
tečnost, nikoliv jejl osobne mctel
.
,
.
vymožena9" 2 obč zák jest nicotné i tehdy, převzala-Ii
U jednánl podle § ~7 C1S_
tř' ti takový závazek~za khenta osoba e...... .....
.
.'
(Rozh. ze dne 30.

května

1934, Rl 312/34.)

. ,..
. I
né komanditní společnosti za·
Žalující advokát d~l s: shbll! o~ Zaěr~ymoci u finančních úřadů pro
o zaplacení slíbené částky proplacení určité části danov~ sle?,i'~
společníky žalované spolecnos 1. a o

M

I
,

602
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cesní Soud prvé stolice v h ~
napadený rozsudek a vráti! vě' . .Y oveL O d vol a c í s o u d
znovu projednal a rozhodl. c plvemu soudu, by ji, vyčkaje pr'avomloci,'
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
D ů vod y:

Jest přisvědčiti odvolacímu s d ~ .
podle něhož si dal žalobce od _o~ u, ~e u]edn~ní ze dne 8. října 1927
l!:ěrnft stanovenou část slevy d:ňov~nekfliblÍ1 Ja.!w odměnu určitou, po~
uradu pro společníky žalov ' ove,~ erou. mel vymoci u finančních
odstavce § 879 čís. 2 obč zátneNio~ecnoSh, Je~t ;ri~otné podle drUhého
zavazek převzala žalova~á ko~ vec~ mc n~mem, lak bude dolíčeno že
sp~leč~íci ~Pavel M. a Ervín MandlÍ~l ~polec~?st.a ne i:ií osobně ruČící
danova mela býti žalobcem vym ,~po U ~ lý~e leho dedlcl, limž sleva
v ruh:m ,od~tavci § 879 čís. 2
obč. zák jsou stanoveny dva zák ozen~.~
S~l?uvy. Prvý zákaz se týká p~~~' gchz 12~ru~em ma ,v z.5tPětí nicotnost'
z cash na právního zástu ce O o u, SV~I ene sporne veci zcela nebo
zapovídá právním zástu fům'
takovy p!evod t~ .nejde: Druhý zákaz
co bude straně přiřčeno (~act ' a~y Sl nedavah shblÍ1 urcitou část toho
z 8. října 1927 smluvená oum~ e quota hhs). Jde o to, zda v Ujednáni
?an!ch spadá pod zákaz úmlu~mena p~rcent~Jalr;1 z ~osažených slev na
uspech~ čili nic.Neobstojínáz~r °s~~dllut ~I.av~lho zastupce na klientově
,:ztahu]e jen na nároky, 'ež ma" b' zova e ~IV, ze 1 ten)o druhý zákaz se
umluv)' o podílu právníJio
yh vY1J1o~eny Soudnlm sporem. 'Zákaz
ského zákoníka pojat třetí ~~~~Fce n(§a ~~)ectu ~lientově byl do občan
ll9 vele hylo vysvětleno, že formul°'\, "
?uvo~ové zprávě k této
p;evodu sporné věCi, by nebyl je~~ěammr~akazu uplneho nebo částečného
vsak právě taková ujednání ma" 6'~s lzen shb t. zv. »quota litis« že
smlouvám, jež klienta nespravedli~~ y} za~~zena, aby bylo zabrán'ěno
druhého odstavce § 879 čís 2 b ~ p?~k~ZUJ1, ~a že proto bylo ustanovení
vyslovil i justiční Výbor posl~ne~k~' z~. opln~no dOda,tkem, pro nějž se
advokátního řádu. Z toho .e at e sn~moy!,y pn porade ? osnově nového
novelou k občanskému za' kl ~k rno , ze ucelem tohoto zakazu třetí dílčí
k]'len t"u pre
~ d
stanoveného ]. est pre
~ d "nespravedlivýmonI u~k'
eVSlm ochrana
zák~z i ~. zachování vážnosti fd~ ~7~n,h"', Zt ároveň ovš~ak směťuje tento '
nem Slucltelné ab se ad
' _o a m o s avu a duvery v nej s čímz
klientově úspě~hu ~o strá~~:~ um~lv5'~
,o honoráři stal pOdílníkem na
Oběma těmto účelům by neb fSpo rs ~ e, tedy laksi jeho společníkem
zákonného ustanovení byla ob y o vy ~)Veno, kdyby pla,tnost uvedeného'
, . ,
mezena len na s d'
nyml umluvami mohou klienť b' ť
ou !ll spory, neboť podobadvokátního stavu a důvěra
1 l,1~spbr~vedl:ve poškozeni a vážnost
o řízení mimo sporné nebo "- n) mu;ze Ý!l otřesena i tehdy když J'de
, tupce«, »sverená
, , 'sporn' nzem
spravní . Ani ze s 1ov za'k'
zas
"
ona »právní
vozovatL Podle § 8 adv / v~S« a »str~na« nelze takové obmezení vysoudy, nýbrž i před jin~mi ~~t~:,~?k!'~t ~astupo.vati klienty nejen před
mezen na žalobce a Žalované vYd ,u~a y. Palem "strany« není obpovažovati, na pL též poplatník sou 2-'c _sp~rech, peboť za stranu jest
plyne ze]mena z § 1 zák ze dne '8~ ~~zn124p~~d urady frnančními,. jak
]
CIS. 235 sb. z. a n. o mimo.
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řádných

úlevách při placení přímých daní, dále z §§ 29 (3), 38, 39,
55 56 (1), (3), zák. ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 sb. z. a n. o dávce
z rhajetku a z přínlstku na majetku a z §§ 199 (1),313,330,331, zák.
z 15. června 1927 čís. 76 sb. z. a n. o přímých daních osobních. Výrazem
"svěřená sporná věc« jest rozuměti každou věc, o které se má po úředním
řízení teprve rozhodnouti, a to nejen v řízení soudním - sporném nebo
mimosporném - nýbrž i v řízení správním, a v které se klient obrátil na
právního zástupce se žádosti, by ho v příslušném řízení zastupovaL
Slovy zákona »určitá část toho, co bude straně přiřčeno«, je zahrnuta
nejen určitá část pohledáVky, jež bude straně přisouzena, nýbrž i určitá
část toho, co bude straně sleveno z toho, co od ní jiný žádá. Je proto
nicotná úmlnva, kterou ujedná advokát se svým klientem za zastupování
jako odměnn určitá procenta z částky, která mu bude na dani slevena,
neboť ujednání takové se příčí ustanovení druhé věty druhého odstavce
§ 879 čís. 2 obč. zák (srov. rozh. nejv. soudu čís. 13164 sb. n. s.). V projednávaném případě převzala takovýto závazek žalovaná komanditní
společnost a ne její osobně ručící společníci Pavel M. a Ervín M., pokud
se týče jeho dědici, jimž sleva daňová měla býti vymožena. To však na
věci nic nemění, neboť komanditní společnost není právnickou osobou,
nýbrž zákon uznává při ní jen zvláštní samostatné jmění a jednotnou
representaci všech členů na venek, která se jeví ve společné firmě, pod
kterou společnici provozují obchody a znamenají firmu (čl. 15 a 17 obch.
zák) a ručí její komplementáři za dluhy (závazky) společnosti veškerým
svým jměním osobně a nerozdílně (čl. 112 a 150 odstavec druhý zák).
Z toho plYne, že převzala-li sporný závazek žalovaná společnost, jde tu
zároveň o solidární závazek jejích osobně ručících společníků Pavla M-a
a Ervína M-a, poknd se týče jeho dědiců. Nehledíc k tomu bylo by obcházením zákona, kdyby se měla uznávati platnost závazku zákonem v druhém odstavd § 879 čís. 2 obč. zák. zakázaného, když závazek takový pře·
vezme za klienta osoba třetí. Ujednání takového závazkn mezi advo·
kátem a osobou třetí jest prohlásiti stejně za nicotné, jako když k němu
dojde mezi advokátem a jeho klientem. Šlo-li mezi stranami o smlouvu
nicotnou, nemohlo její uznání, jak správně uvádí odvolací soud, jeviti
právních účinků. Okolnost, že uznání se nevztahovalo jen na odměnu žalobci příslušející podle ujednání z 8. října 1927, nýbrž také zahrnovalo
v sobě uznání odměny za práce jiné, je bezvýznamná, ježto podle zjištění
prvého soudu, které nedoznalo změny v odvolacím řízení, uznala žalovaná, že žalobci přisluší podle ujednání z 8. října 1927 nárok na honorář asi 369.000 Kč a zažalovaná částka 369.760 Kč 85 h je dle před
nesu žalobcova právě percentuální odměna z dosažené slevy na daních.
Z toho plyne, že uznání, pokud jde o zažalovanou částku, není než
uznáním nicotného závazku a je právně bezúčinné.
čís.
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Úprava pachtovného při zemědělských pachtech (vládní nařízeni ze
dne 29. července 1933, čis. 164 sb. z. a n.J.
Výměru 250 ha zemědělské půdy jest počítati podle stavu v době,
kdy vládní nařizeni čís. Hi4j1933 sb. z. a n. nabylo platnosti.
(Rozh. ze dne 30. května 1934, R I 431/34.)
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Žádosti pachtýře oup
h'
hověl. Rek u r sní so :~v~fa5é tovneho S? udp r ': é s t o I i c e
prve stolIce by doplně r'l'ze ' USll napadene usnesem a uložil
, ,
m, znovu rozhodl
d"
. Nejvyšší Soud zruš"!
druhé stolice, by o rekursu znolvu ~~~ho~le VuSfesení a .'(ráti!. věc SOUdu
. o azce, o mz tu Jde, uvedl v
důvodech:

Nelze přisvědčiti dovolacímu r k
t·,
"
dělské půdy jest počítati odl
e uren O~I, ze vymeru 250 ha země.
o žádosti pachtýřově o ú iav e stavu v, dobe, kdy první soud rozhodne
dobu, kdy vládní naříz!ní čf/n~tJ;fe~o. Za rozhodnou pokládati jest
Jde o pachty parcelní, není již hledíc' k dos~bYlo§t~tnoJt!.
to~, pokUd
~ost!. Co se týče pachtů hospodářských celk~u
,~o n~nzen! J?o~hyb.
obu za rozhodnou. Slova § 7 » acht"
,neI.I~ !-,vo u brah Jmou
huie·li výměra zemědělské půdy
h yr ~~sp?~arskych. celků,nepřesa.
ného« znamenají a znamenati mohou ~, muze :;;;adatl ~a upravu pachtovto jest, kdy nařízení nab 10 I t
. Jen »nepresahuje-li výměra n y n í
stav tedy nerozhoduje a t~n ~ a ě~OS!I, ~5q ha, může žádati«. Pozdější
práva na úpravu pachtovného n~ma?Z VYkmedra ktl~~ne později pod 250 ha
po II se yce nenabude.
I

?
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}) m vl

ace obchodní společnosti Hrmy X.«

(Rozh. ze dne 30. května 1934, R I 558/'34.)

Rejstříkový soud
I 1"1 'd'
",
nosti s tím že likvidační fir zapsa '. HVL .~~ Vere]ne obchodní společ,
firmy J. P.:< Rek u r sní s o~ad zm; .". I Idace obchodní společnosti
že jako likvidační firma má být" zm~ml napadené usnesení v ten rozum
Stěžovatelé vytýkají že z~ění \·taf:'~a~a;
P. '! likvidaci«. D ů vod
zníti firma: ,;]. P ~ I"k 'd ". I VI acm ,u:my Jest nesprávné a že
dac~ jde, zní: »J ·P.« ~/~y~~;Če~;rlikvverejn.e
s~oleč.I.Ios!i, o jejíž likviace Je f:'nQoJltl Jen dodatek vy·
zpacující likvidaci dle nynějšího kU tk
fIrma správně tedy má zníti' J s p o~~ ?da ~rav~l!ho stavu. Likvidační
139 obch. zák.).
. ». . V I VI aCH (cl. 17 prvý odstavec a

V
11

máv!

Ne j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
DŮVOdy:

Pokud jde o znění likvid ' ' f
""
.
P?uze, že dosavadní firmu je~~~~d;~' pr~dplsuJekcIan~k, 139 obch. zák.
plSU se vša~ opovězené znění ni' ak I I 3',~, Irmu h vldacm. !?ll1uto před
v tg}TIto ,smeru usnesení soudu Jrvé ~~~~ilcl, a ~Jbylo tedy' pncm~ zm~niti
nanzene rekursním soudem jest obvyklej~~: I yz lze pnznah, ze znění
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Nárok na zaplaceni nedoplatku kupní ceny za pozemky, jež žalobce
ze svého velkého pozemkového majetku z příkazu Státního pozemkového úřadu a za jeho účastenství (schváleni) žalovanému prodal, Jest
nárokem soukromoprávním a patři na pořad práva.
Soud nemůže přiznati k odpočtu namítanou vzájemnou pohledávku
z důvodu odškodněni podle § 75 náhr. zák., pokud se týče z důvodu
příspěvku podle § 7 vl. nač. čís. 305/22 v doslovu vl. uař. čís. 192/24
sb. z. a n., dokud nenl ještě učiněno konečné rozhodnuti Státního pozemlmvého úřadu o této pohledávce.
(Rozh. ze dne 30. května 1934, Rv I 1527/32.)
Žalujicí obec domáhala se na žalovaném zaplacení nedoplatku kupní
ceny za pozemky, jež prodala žalovanému ze svého velkého pozemkového
majetku z příkazu Státního pozemkového úřadu a za jeho účastenstv:,
pokud se týče z jeho příkazu. Žalobě bylo vyhověno s o u d y vše c h
tř í s t o I i c.
Ne j vy Š š í s o u d uvedl v otázkách, o něž tu jde, v
rl Ů V (I d e c 11 :

,

" i

ii
"I

Mylným je názor dovolatelův, že souzená věc nepatří na pořad práva.
V projednávaném sporu jde o nedoplatek kupní ceny za pozemky, jež
žalující obec ze svého velkého pozemkového majetku z příkazu Státního
pozemkového úřadu a za jeho účastenství, pokud se týče s jeho schvá"
lením žalovanému prodala. Ujednaná trhová smlouva mezi žalovaným
a žalujíd obcÍ! je smlouvou soukromoprávní a na této její povaze účas
tenství Státního pozemkového úřadu nic nemění (srovnej rozhodnutí Se·
nátu pro řešení kompetenčních konfliktů z 5. června 1931 č. j. 714/31 a
ze dne 7. prosince 1931 č. j. 758/31 sb. n. s. z roku 1931 dodatek I a V).
Důsledně je i zažalovaný nárok na doplatek kupní ceny z oné trhové
smlouvy nárokem soukromoprávním a patří na pořad práva (§l j. n.).
Zmatečnost podle § 477 čís. 6 c. ř. s. vytýká dovolatel neprávem.
Neprávem vytýká dovolatel, že mu nižšími soudy nebyla přiznána
k odpočtu namítaná pohledávka z důvodu odškodnění podle § 75 náhr.
zák., pokud se týče pohledávka z důvodu příspěvku podle § 7 vl. nař.
čís. 305/22 v doslovu vl. nař. čís. 192/24. O tom zdali mu přizná př4padně patří posléz uvedený příspěvek, může rozhodnouti jen Státní pozemkový úřad, jsa k tomu jedině povolán, nikoli soud a co 'se týče odškodnění podle § 75 náhr. zák., byl i o tom v souzeném případě povolán
rozhodnouti řečený úřad. V dobé vynesení rozsudku u soudu první sto·
lice konečné rozhodnutí Státního pozemkového úřadu učiněno ještě ne·
bylo a nižší soudy právem k odpočtu namítanou pohledávku jako k od·
počtu se nehodící žalovanému nepřiznaly.
čls.

13584.
Pokud peněžní ústav, který má pohledávku z úvěru proti majiteli
nemovitosti a pojistil zařizeni a zásoby v této nemovitosti, má zájem na
tomto pojištěni a uzavřel pojišťovací smlouvu ve vlasmi prospěch.
(Rozh. ze dne 30. května 1934. Rv I 1658/32.)
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Žalovaná spořitelna pojistila zařízení a zásoby v tírně Josefa
protože měla pohledávky za Josefem A-em a jeho předchůdcem _",mt!1l:
A-em, a dala si pojistky vinkulovati. Požární náhrada 317.506
žená pojišťovnou na soudě, byla přikázána žalované spořitelně a '
K-ová, manželka Josefa A-a, byla s odporem poukázána na pořad práva ..
K vyřízení tohoto odporu podala Marta A-ová proti spořitelně žalobu, jíŽ
požadovala ze složených peněz polovici 158.753 Kč, ježto jest spolu_
vlastnicí tírny a ježto prý bylo pojištění uzavřeno v její prospěch. Žaloba
byla zamítnuta s o u d Y vše c h tř í s t o I i c, ne j v y Š š i m s o ude m
z těchto
d ů vod ů:
Odpor proti přikázání požární náhrady v celé její výši žalované spo,
a žaloba k vyřízení onoho odporu (§ 231 ex. ř.) jsou založeny na
tom, že prý žalovaná spořitelna nemá na pojištění pojistného zájmu a že
pojišťovací smlouva byla uzavřena ve prospěch majitelů pojištěných věcí-,
nikoli ve prospěch žalované spořitelny. Nižší soudy zjistily, že žalovaná
spořitelna pojistila zařízení a zásoby v tírně Josefa A-a sama, protože
měla pohledávky z úvěru proti Josefu A-ovi a jeho předchůdci Karlu
A-ovi a že uzavřela pojištění, aby měla své pohledávky za Josefem A-em
a Karlem A-em kryté. Zjištěno je také, že si žalovaná spořitelna dala pojistky pro sebe vinkulovati. Nepochybily nižší soudy, když, vycházejíce
z tohoto zjištění,přiznaly žalované spořitelně pojistný zájem na pojištění. Pojistný zájem spořitelny vyplývá z uvedeného účelu pojištění
a z toho, že spořitelně, když poskytla úvěr majitelům pojištěných před
mětů záleželo na tom, by majetek dlužníků, pokud se týče pojištěné věci
nebo hodnota jejich zůstaly neztenčeny a pro její krytí zachovány. Tenlo
zájem spořitelny byl bez pojištění ohrožen. Pokud jde o to, v čí prospěch
pojištění bylo uzavřeno, zda pro spořitelnu či pro majitele pojištěných
předmětů, nepochybil odvolací soud, uznav, že pojištění bylo sjednáno ve
prospěch žalované spořitelny a pro ni, nikoli pro majitele pojištěných
věcí. Pokud je tento závěr odvolacího soudu závěrem skutkovým, nelze
mu v dovolání odporovati, proložehodnocení důkazů nelze v dovolacím
řízení napadati, a pokud závěr ten je závěrem právním, odpovídá tomu,
co bylo zjištěno, že totiž žalovaná spořitelna byla pojistníkem, že pojištění uzavřela ve svém zájmu a že pojistky byly pro ni vinkulovány. Z uvedeného vyplývá, že důvody odporu a žalobv proti přikázání požární náhrady žalované spořitelně nejsou opodstatněny, a nižší soudy právem žalobě a žádosti žalobkyně, aby z požární náhrady byla částka 158.753 Kč
50 h přikázána žalobkyni, ježto ona je spoluvlastnicí tírny a pojištěných
předmětů a ježto pojištění bylo uzavřeno v její prospěch, nevyhověly.
l'itelně
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Placením jednou pokladnou státu druhé jeho pokladně nenastává
pro stát hospodářský výsledek spojený s placením po rozumu § 1412
obč. zák. Nezáleží na tom, že toto placeni bylo přivoděno tím, že jedna
pokladna jako vymáhajíci věřitelka provedla exekuci zabavením a při
kázáním pohledávky, kterou měl její dlužník za jinou státuí pokladnou.

u někdo má proti některé,

It

Zápověd' započtení P?hledav Yl v~~:o§ 1441 obč. zák., jest 8tano-

stální pokladně, st~nov~~~ ve d~~~ spořádaného státního účetnictví a
vefia je.~,ve ProsbP~c~,: :VŮ1.vdl~h splatný u jedné své pokladny nezapořekazl tomu, ji s a
~ffal na pohledávku jiné pokladny.
(Rozh. ze dne 30. května 1934, Rv I 1672/32.)
"1'
pohledávka
Gustavu R·ovi přísll1šel~ Pkfoth ~in~st~~~~~u sb~~~rh/6fadu v T. v~
240 000 Kč. Tato pohledav ~ Ya
R-em v částce 46.131 Ke
pro~pěch daňové pol!,le~á~ky ~ar~ z~ ?u~~{~:u o niž tu jde, domáhal
46 h zabavena a pnkazana, vy ;am. I
. 30 000 Kč tvrdě, že mu
se Ervín S. na česko~l?vens~em stat~ zap arC~t~'min'isterstv~ sociální r.éč,e
Gustav R. postoupIl cast sve po}1ledavk1: ~ovan' erár namítl mimo Jme,
a že toto minis~erstvo o tom uve&o~ll. Z'R_a ploti čsl. státu zabavena
že byla p0hle.dav~a po~tup'llele U\~~~o' ch nedoplatků za léta 1920,.
podle plat. vykazu danovych a EOP, d 10bY postupu dluhoval 22.449
1921, 192,2, !92~ a 1~24, n~t~:t s~:jnějako dalších 14.066 KČ,60 li z~
Kč a namltl cast u tu zapoc
'olské markv. Pro c e s n I s o u
neprávem Gustavu R-OVl vypl~~ene Jl hledávky eráru po právu, uznal
r v é s t o I i c e neuznav:,zaJe~ne pu 1 v d tl. vo de c h: Pokud jde
~odle žaloby. V otáz~e, o mz t,~ Jde, ~v~počtení neh(}dí se k započtení
o vzájemnou pohledav:ku nam{ a~?u 'kz ježto postoupená pohledávka
vzhledem k ustanov~m ~ 144 o c: zate~stvem sociální péče, kdežto l??'e rázu soukromopravmh~ a ~a mml\ dávkou daňovou pokud se. tyce
kých peněz' tedy ze státní
hledávka k započtení namllana Jest po. le
neprávem vyplaceno~ p:oti~o~noto~ clzo~e:r~ o I a c í s; u d napadený
pokladny jiného. odve~vl st~tn: ~,r:;Jfrm odvolání jest pfisvědčiti v tom,
rozsudek potvrdil. D 1! vOY·v. y" ,
důvodu veřejno-právním zapože lze peněž:,!. p'ohledav~y spoclVat~:~ávní, ovšem při ,~ap?čt,ení ve
čísti na pe~e,:lle P?h!edav~y ~ou\~edá~kY již stanoveny pnslusny:m yysporu musI byli vereJ~opravm yo . 'h
hodUJ' e tedy při pohledavkach
.. ' vereJn
' . ého organu
r o z , stanoveny pnsIusny
' 'm'
, 'ktery
, ",o mc
b'ti definitivně
J
nzemm
daň{)v:ý~h a I??platkovych n:USI,lIZ čl~nek r. n. s. Cichy v Sou,dc. , Listec~
financmml urady (srovneJ dale , při uplatňovaném zapodem takove
1924 str. 157-!;;8). ~O? proce~m "šťovati a nemůže o ní rozhodnouti,
si jen učiniti úsudek, bylo-li stapohledávky nemuze o m Je,dna!ta, Jl zJ~,
že po právu jest aneb pem, I!~ rz, u ~
án ve sporu prokázáno čili
novení takové pohledavky pnsl~s~y~l, ~;hlei\ávce. V souzeném případě
nic a podle toho ,pak rozh?d;,e.o ,>;a o n;tanovené a v připojených sp1S~ch
jde o nároky eraru fman~n~ml u{~dYna vvkonatelnost těchto vzá jemnych
E 143/26 okr; sou,du y c. )e vy aza d í tků což se dodatečně zjišťuje
pohledávek, predlozenY,f!! "Y:kadellll '~~~a~du 'v tom, že předpis §, 1,441
(§ 498 e. 1'. s.). Rovnez ma o ,vtO a
c'l'tal proti nároku na urCltou
, za'k . nebra'ní tomu by sta nezapo á státní pokladna pro t·I opravne"
obc.
státní poklad;lU SV?J narok, ktery mahJ.mKommentar zum allg. b. Gesetz.,
nému z prV:ll1~o naroku (~tuben~a~\'1441 obč. zák.). Předpis § 1,441
buche, vydam, 19?3, poznamkla,
ředpisem ve prospěch státu, ktery ne·
druhá věta obc. zak. Je specle mm P
oV

i.

v.

n:

o •

"

"
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,
platí naopak, kdy stát má vzájemnou hl'
volání v právu, pokUd jde o rozhod u;? eda,:k~. Nez přes to není odv zastoupení čsl. státu bYla. pov I n I ~e vecl. Ber~lmu úřadu v Č
k vybrání pohledávk Gust
o ena exe ~ce zabavemm a přikázáním
v Praze 46.200 Kč u~nesení~v~kr~~a rotl mlmsterstvu sociální péče
k vydobytí vykonatelných nedo 1 .m o, soudu voe z 28. ledna 1926
právem vyměněných 14066 K/6 ~~u dakl, l?oplat!.'u I nedoplatků na nejsou zahrnuty veškeré ia očte' m v c~l ove,sun;~ 46.~31 Kč 46, v čemž
nisterstvo sociální péče /YPlat?i uratňo;ane vzajemne pohledávky. Mi36 h bernímu úřadu v Č
o c~hoU za avenou,pohledávku 46.130 Kč .
Tímto prokázaným place~l:
ano~. poh.1edavku 46.131 Kč 46 h
Sporu započtením namítané a
Ikly vzajemns P?hledávky eráru v tomt~
P?hl~dávce již ·hleděl. žalobc~r~t~un~l~~ na ne Py rozhodování o žalobní
nybrz domáhá se jako postupn'k apPI a uJe nep atnost onoho placení
Kč, kterýž postup se stal před I
a~em postoupené pIU ,částky 30.000
tava R-a, o kterém postupu žaÍ~v:v~mm stavebmho pnspevku pro Gussociální péče bylo vyrozuměno d' na s~r~na, poku~ se týče ministerstvo
berním úřadem VČ Návrh ž avnoo pre, ;zabavemm pohledávky R-ovy
min. sociální péče Údně v rozalo~cuv oplra se o postup, o kterém bylo
vodněn, žalovaná strana ~yž ~~~~o. Podle ~oho je žalobní nárok odů
dávku R-ovu pro nedopl~tk berní I ~,po oznallleném postupu na pohlese závazku proti žalobci a yplatilam b ra~em v,C? dzabavenou, nezprostila
(§ 1396 obč. zák.) P f '
ermmy ~ra u v C. na své risiko
byl~ zjištěno, place~ímr~ I~~~l~dbya~ky zap?ctemm namít~né zanikly, jak
hoveno.
o prvmm soudem pravem žalobě vyNe'j v y s' vS,I S o u d zrusII
"
rozsudkv b
oV" h
soudu prvé stolice by dále . d I
- o ou mZS1C soudu a vrátil věc
,
je na a znovu rozhodl.
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kladny, nýbrž každá u jiné vzájemnému zúčtování jich nepřekáží. Odvolací soud správně uvedl, že zápověď započtení pohledávky, kterou někdo
má proti některé státní pokladně, s pohledávkou jiné státní pokladny,
stanovená ve druhé větě § 1441 obč. zák., jest stanovena jen ve prospěch
státu v zájmu spořádaného státního účetnictví a že nepřekáží tomu, by
stát svilj dluh splatný u jedné své pokladny nezapočítal na pohledávku
jiné pokladny. V souzeném případě ovšem svrchu zmíněná exekuce zabavením a přikázáním k vybrání pohledávky Gustava R-a ze stavební podpory byla bernímu úřadu v Č. pro pohledávku státu za Gustavem R-em
na dlužných daních a náhradě za neprávem vyměněné polské marky povolena usnesením okresního soudu v Č. ze dne 28. ledna 1926, tedy teprve po té, když Gustav R. ze své pohledávky ze stavební podpory za
ministerstvem sociální péče postoupil žalobci zažalovanou částku 30.000
Kč. Než ani tento postup nepřekážel zúčtování i této postoupené částky.
Státu jako postoupenému dlužníku zilstaly podle § 1394 obč. zák. všecky
námitky proti postoupené pohledávce a byl podle § 1442 obč. zák., jak dovolání právem uvádí, oprávněn na postupní pohledávku započísti pohledávku, kterou v době postupu měl proti postupiteli Gustavu R-oví. Žalobce musí tedy v těchto mezích trpěti započtení provedené státem a žaloba byla by odůvodněna jen nad meze oprávněného započtení. Pro rozhodnutí sporu jest tedy třeba zjistiti, jakou pohledávku měl stát protI
Gustavu R-ovi v dob ě p o s tup u. To se dosud nestalo a výše jej í
v řečené době není zřejma ani z výkazu nedoplatků, který byl titulem této
exekuce, neboť výkaz ten jest teprve ze dne 26. ledna 1926. Jest proto
odilvodněnou i výtka neúplnosti řízení v tomto směru dovolatelkou uplatňovaná.
čís.

Dilvody:
Dovolatel právem vytýká . k
'"
prý placením ministerstva so~~áfnyesl?!a~ny r;azor ,~dvolacího soudu, že
uvedeným zanikla sice ohledávk p~ce ernl lll u uradu v C. ve Sporu
jeho dluh správysociál~í péče T~tst~t~ (fma~cní spr~vy), ale nezanikl
v právním smyslu po rozumu§ 1412 a 3'va~e placem nebylo placením
různost dvou právních podmětů pl t' bc. z",;~ ..' neboť toto předpokládá
případě .nebylo. Ministerstvo SdCiál~fc~geaaP~ljelllc~~ ~oho yšakv tomto
mostatnyml podměty prá n"
'b"
o er?1 ura v C. nejsou saního podmětu a pokud jd: Ol:~~~y ,r~ jen dr~znrllli org~ny t~hož právkladnami státu. Placením 'ednou nI ospo are;1! jen dv:ema ruznými postává pro stát hospodářsJý výsl ~o~adno~ s~atu druhe 'pokladně nena§ 1412 obč zák n'brž'
e, e spojeny s placenrm ilO rozumu
p~oved~ný~ státdm ~ezi Jj:~ov~~hfeá'f~~tatě j~nhúčetn~c.kým .vyrovnáním
Pnvodl-h se tento výsledek tím že jdOU ~l jd o .vzaJemnym dluhem.
telka provede exekuci zabavením e;ta p~ ~ na jako vymáhající věři
její dlužník za jinou státní pOklad:o:rjkkzam~ pohledávky,. kter,~u má
kde berní úřad v Č. zabavil hl ' ' a o se s a ? v souzenem pnpadě,
nisierstvu sociální péče ze stiv~b~?aVku, kterou mel Gr:st~v R. proti mi,
Okolnost. že pohledávka a dl. h \ ~odPo:y, na podstate vecI mc nemění.
.
u s a u neJsou splatny u jedné státní po-

'h

I
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13586.

Správce Imnkursni podstaty může býti odsouzen nehledíc ke stavu
konkursního řízení k placeni pohledávky za podstatou do 14 dnů pod
exekuci, je-li pohledávka určena a splatna, a nenl-li nedostatečnost
podstaty k úplnému krytí zřejma, a jen tehdy, když konkursní správce
namítal nedostatečnost podstaty, jest v případě jeho odsouzeni vysloviti,
že je povinen zaplatiti podle stavu jmění konkursnl podstaty.
(Rozh. ze dne 30.

1934, Rv I 25/34.)

žalující banky měl najaty místnosti Bedřich R., na jehož
byl dne 23. prosince 1932 vvhlášen úpadek. Dopisem ze dne 30.
prosince 1932 dal správce konkursní podstaty Bedřicha R-a žalobkyni
řádnou čtvrtletní výpověď z nájmu. Nájemné za první čtvrtletí 1933
(v částce 5.227 Kč) nebylo zaplaceno. žalobě proti správci úpadkové
podstaty Bedřicha R-a o zaplacení 5.227 Kč pro c e sní s o udp r v é
s t o I i c e vyhověl uznav žalovanou stranu povinnou zaplatiti žalobkyni
zažalovanou čá'stku s 6% úroky od 2. ledna 1933 do zaplacení a útraty
sporu do 14 dnů pod exekucí. O d vol a c í s o u d vyhověl odvolání
žalované konkursní podstaty potud, že uznal žalovanou stranu povinnou
zaplatiti žalobkyni zažalovaných 5.227 Kč s příslušnými úroky, jakož

V

domě

května

jměnfl

Civilní rozhodnutí XVI.
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i útraty sporu a to pod exekucí na svršky v zájemním protokole dne 12.
dubna 1933 zájemně popsané do 14 dnů, jinak na ostatní jmění podle
ustanovení konkursního řádu. V otázce, o niž tu jde, uvedl v d ů
vod ech: Žalobkyně vymohla si zákonné zástavní právo na svršky a
zařízení úpadce v jeho obchodních místnostech a proto může na základě
tohoto rozsudku uplatňovati toto zákonné právo na těchto svršcích a měla
žalobní prosba zníti, že má úpadková podstata býti odsouzena, by zažalovanou pohledávku zaplatila pod exekucí na tyto vnesené svršky, kdežto
nárok na zaplacení pod exekucí vůbec je neoprávněn, neboť pohledávky
v konkursu vyjma právě případ práv odlučovacích nemohou dojíti jinak
uspokojení než podle předpisů úpadkového řádu, t. j. rozdělením konkursní podstaty, exekuce proti konkursní podstatě je však vyloučena.
Proto bylo vysloveno, že pohledávku lze ·vymáhati exekucí jen na svršky
a kdyby výtěžek jich ku úplnému zaplacení nestačil, na ostatní jmění
úpadcovo podle ustanovení konkursního řáClu.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalované, vyhověl však dovolání žalobkyně a obnovil rozsudek prvého soudu až na výrok o úrocích.
V tomto sméru uvedl v
důvodech:

Dovolatelka uplatňuje právem dovolací důvod nesprávného právního
posouzení věci podle § 503 čís. 4c. ř. S., pokud odvolací soud změnil
rozsudek prvého soudu a vyslovil, že žalovaná strana je povinna zaplatiti zažalovanoU částku s úroky a útratami sporu prvé stolice. do 14 dnů
pod exekucí »na svršky zájemně popsané (§ !lOl obč. zák.), jinak na
ostatní jmění podle ustanovení konkursního řádu«. Odvolací soud nepři
hlížel tu k ustanovení §§ 50 a 126 konk. ř. Podle § 50 (I) a (2) konk.
ř. mají především z konkursní podstaty býti zapraveny pohledávky za
podstatou, a nemohou-li býti uspokojeny úplně, mají hotové výdaje před
nost před ostatními pohledávkami, a tyto mezi sebou jest uspokojiti poměrně. Podle § 126 konk. ř. mají býti věřitelé podstaty uspokojeni, nehledíc ke stavu řízení, jakmile byly jejich nároky určeny a jsou splatny,
a je na správci podstaty pečovat o to, aby měl pro uspokojení věřitelů
podstaty včas po ruce potřebné hotovosti. Odpírá-li nebo protahuje-Ii
správce uspokojení věřitelů podstaty, mohou tito žádati za odpomoc u kon-·
kursního komisaře, nebo mohou své nároky proti správci podstaty vymáhati žalobou a exekucí. Byla tedy žalobkyni' oprávněna hned k žalobě
a nemusela se dožadovati odpomoci u konkursního komisaře, jak žalovaná strana v dovolací odpovědi míní; také nebylo povinností žalující
strany, by dokazovala postačitelnost úpadkové podstaty, nýbrž bylo naopak na žalované 'straně, aby ve sporu namítla, že podstata nestačí
k úplnému krytí všech pohledávek za podstatou. To v řízení před prvou
stolicí neučinila, nýbrž uplatňuje námitku tu teprve v dovolací odpovědi,
takže dovolací soud nemŮže k ní přihlížeti (§§ 482 odstavec prvý a 513
c. ř. s.). Nejvyšší soud dovodil v rozhodnutí čís. 12311, že správce podstaty může býti odsouzen nehledíc ke stavu konkursního řízení k placení
pohledávky za podstatou do čtrnácti dnů pod exekucí, je-li pohledávka
určena a splatna, a není-li nedostatečnost podstaty k úplnému krytí

,.
.,
b s rávce namítal nedostatečnost ~odstaty,
Ú"ejma, a ze jen tehd), kdy y ~
1 viti že je povinen zaplal!l! podle
bylo by v případě jeho. ods1t~z~1ll Vp~dobném smyslu vyznělo již také
staVU jmění konku;s!l,l po s a y.
T' ž názor zastávají i Bartschdřívější rozhodnul! CIS. 59~~ 1bd~· ,s·~,n!u § 124 konk. ř.) a Lehmann
pollak (z roku 192:: ~t~., 6 ,
llvejSI,
tr 665 k dřívěj.Šímu § 124
(str. 393 a 394, k dnvej,slil1u,§ ,47 ~~nk., r.: ;octrobn'ě odůvodňuje); dále
konk. ř., který na r.rvlllm miste SVUj ~:~n ve svém komentáři k c. ř. s.
Rintelen »Handbucn«, s!r. 33~ a N6~ Nejvyšší soud nemá důvodu, ~br
z roku 1928 k § 409 c. r. s., s, r., h ., h rozhodnutí uchýlil a dodava
se v ton:to případě od ,zml!1~nJc sVY~rocesní soud nemůže p~dle. ~ák důvodu.m tan: uyedenym jeste tO~~ti zda podstata k uspOkOjelll :~
sady projedna cI san: od se?e zkOU
{,že znáti stav podstaty. Nemuze
lujícího věřitele stačl. Am zalo~ce n~;n. stačitelnosti podstaty žalovati
si tedy voliti dobu, kdy by. me ,po ~itf námitce správcově, jenž stav
o plné uspokojení., Vš~ to, je~t .rrenec . edostatečnost podstaty namítal.
podstaty znáti mUSI a jehoz ve~: ~st, by nodstatou určena a je-li splatna,
Neučinil-li tak: byla-:I pohle a, ~ .za r~ena i lhůta k plnění podle §,.40~
musí býti žalobe vyhoveno ~ n:~SI být}. upohledávkách za podstatou nejake
c. ř: s. V tom sr.neru nezna za on pr! or tuto hájený lze uvésti ještě ~yto
výhody pro spravce podstaty. ~ro ~~z ěřite1 podati žalobu proti spravcl
úvah": Podle § 126 (3) ko~k. r. m~~\~í na nř _ jak tomu bylo v sounejen tehdy, když tento od~lra u,s~o jhlectávce ~lastnost »pohledávky za
zeném případě :- proto, z~ upl~a po . rot a huj e uspokojení. V takopodstatou«, ale I t~~dy, kdY:;,sp[avce tPm bv nabyl exekučního titulu se
vém případě zále~1 tedy vent~ I n~ k~ 'donutil správce k plnění bez
všemi náležitostmi § 7 exek. r; a ~,o dě mohl býti správce odsouzen
p r ů tah u. Kdyby I V ta,ko,-;em P{I~~ursníil1 řádu«, neměla by žaloba
k plnění jen »zpusobem urcenym v , o
ela žádného významu, prověřitelova P?daná pro průta~Y sťr~~~~11oj~~í dále a věřitel ?y se zase
tože by spravce mohl prota ova lku .h komisaře, nebo vyzadoval! SI
musil dožadovati o~pomocl. u kon rsm ~5 exek. ř.), při čemž,'by zase
vysvědčení o postacltelnosl! podstaty ~~'l kdy a kolikrát by mel zakro_ nemoha znáti st~v 'po~svt~ty -:- nev~k~ 'rozhodnutí čís. 3756 sb. n. s.):
čovati a takové vysvedcem zad~1! ~s~ t, by co do otázky postačitelnostt
V zákoně není podkladu pro ,us,u \, z:ýti hnak nakládáno žalobou pro
podstaty, a c~ do l?ůty k pInem ri\~ah us okojení. Jakým způsobem se
odpírám a ]lilak .zalobou pro
. ři ~epostačitelnosti podstaty, by]?
může brániti, spravce proh e~e,.uCI gS8.sb n. s. Ježto v souzenem pn:
také již vylozeno v rozhodnut} CIS. 5"
u· námitku včas nevznesl, nem
padě - jak již řečen? - sp~avce zmlilen~zena k zaplacení podleJ 12~
překážky, by nebyla zal,ovana si~a~~~d~d exekucí, a to jak co do :alo?m
(3) konk. ř. a § 409c. r; s. do.
. ·.~o říslušenství (§ 912 obc. zak.,
pohledávky, tak co do utrat, ]atg I~]' 4 ~ ř) Pokud odvolací soud od§ 54 druhý odstavec j. n. a ~ 2 ,CIS. ,c č·ásiky do 14 dnů pod exekucí
soudil žalov~nou ~ zaplace~1 z~zal?JtnŽe žalobkyně z toho, důvod,u n~
na svršky za]emne pop~a?eb prehJf § 126 (3) konk. ř., a ze nepnzpužalovala, nýbrž podala za o u ~o§
konk ř (sr opět rozh. čís. 12311
...
sobila žalobní žádost ustanovem
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fa vtzanosti nelze uzavírati bez vědomi Státního pozemkOvéh
ura u srn ouvy,~ je~ měly býti sepsány a vloženy do pozemkov' ch kni o
h
teprve po ~yprsem doby platnosti zákazu zcizení podle § 22
~~~n!\~;~tn~~
19 19, ČbIS. 318 sb. z. a n. v doslovu zákona z~ d~~a 1~~
, C1S. 3 11 S . z.a o.
Nebyla-Ii kupní smlouva předložena St' t '
ke schválení, jest nicotná.
a nlmu pozemkovému úřadu
<V

k

kového úřadu smlouvy, jež měly býti sepsány a vloženy do pozemkových
knih teprve po vypršení doby platnosti zákazu zcizení. To by bylo zřejmé
obcházení shora uvedených předpisů a porušení práva Státního pozemkového úřadu, by mu každá smlouva uzavřená v době platnosti zákazu
byla ke schválení předložena. Kupní smlouva z r. 1923 musila tedy za
všech okolností býti předložena ke schválení Státnímu pozemkovému
Madu. Jelikož se tak nestalo, je nicotná (§ 879 prvá věta obč. zák),
pročež nemůže míti úspěch ani žaloba o splnění oné smlouvy, ani o náhradu interese za její nesplnění.

(Rozh. ze dne 30. května 1934, R II 221/34.)
Ž,alobci se domáhali na ,~alova~é n~áhrady interese, ježto žalovaná ne-

dodr~el<:, s,mlouvu, podle mz kOUplh zalobci od ní roku 1923 ozemk

podleha]ICl obmeze,n, í podle čl I čís 4 zák čís 311/1920 t' p~ k y,
smlouva bude
'
t .. "
'.
S 1m, ze upni'
čís 311/1920 s~psana epr,ve, az pomine, zákaz zcizení podle zák.
;
.'
r o ce snl s o udp rve s t o I i c e žalobu zamítl
D u vod y. SO?.? vyvodIl z výpovědí svědků, že strany měly úmysl kou:
pIh, P?~ud se ,týce prodah sporné pozemky, na které se vztahovalo USlanovem cl. I. zakona ze dne 15. dubna 1920 čís 311 sb
b .
lení Stát 'h
k 'h
z. a n. ez svo"
~l o pozem ove o uradu, jak konečně vychází na jevo i ze ža~O~i s~"r' ZClZlh, tyto pozemky bez svolení Státního pozemkového úřadu
y o ~sa Cltovanym zakonem zakázáno a je prolo smlouva ohledně 0ze1I!,ku z roku 1,923 podle § 879 obě. zák nicotná. O d vol a c í s o ~ d
zrusll na~adeny rozsudek a vrátil věc soudu prvé stolice by ji vyčk .
pr~~omop, ,zno,vu projednal a ,rozhodl. D ů vod y: Od~olací 'soud ~~:
Sd1l1 playm nazor ~oudu p~ve stolice, že kupní smlouva jest nicotná
~~~U% zakaz zClze~1 na, ylozce vázl nemohly strany o ní bez, souhlas~
"a 01 o pozemkove~o urad~,uza.vríti smlouvu. V souzeném případě
~sa~ n~mel~~strany ?m~sl z~zadatl o schválení smlouvy u Státního poLem ?veho uradu, nybrz ;chtely, by teprve po zaniknutí zákazu zcizení
kup~l1, SmI01!Va byla sepsana a v pozemkové knize provedena Proti takove ~ml?ve nelze pic namít?oUti, poněvadž se domáhá přev:~du práva
vl~stm,cke~o. v dobe! ~kdy pravo vlastnictví již nebylo omezeno. Zákaz
ZClZem ma, ~n ten ucel, by se zabránilo převodu knihovního vlastnictví
na INze~C1C. P? dobu, po kte~ou pozemky zákazem zcizení jsou zatíženy.
' e J v y s S 1 S o u d zrusll napadené usnesení a vrátil věc odvoIaClmu soudu, by znovu rozhodl.
<V
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Předpokladem pro přiznání přednostního pořadí nemocenskému pojištění

nenl, by nemovitost sloužila výlučně nebo
podniku dlužníka, podrobenému výdělkové dani.
(Rozh. ze dne 1.

června

převážně výdělečnému

1934, R I 491/34.)

Rozvrhuje nejvyšší podání za exekučně vydraženou nemovitost nepřikázal s o udp r v é s t o I i ce Zemědělské nemocenské pojišťovně
v přednostním pořadí nedoplatky pojistného. D ů vod y: Na pohledávku Zemědělské nemocenské pojišťovny nebylo nic přikázáno, ježto
prodané nemovitosti nesloužily vůbec k provozu podniku podléhajícího
dani výdělkové (§ 76 zák 220/96 ř. zák a § 265 zákona o přímých
daních čís. 76/1927, srov. rozh. 7571, 7923, 10290, 10586, 11980 sb.
n. s.). Rekursní soud napadené usnesení potvrdil. Důvody:
Stížnost není důvodná, neboť, jak nejvyšší soud ve svých rozhodnutích
uvedených prvým soudem opětně zevrubně odůvodnil, přes povšechný
doslov § 173 zák čís. 221/24 sb. z. a n. jest posuzovati přednostní právo
zástavní pojistných příspěvků podle předpisů o dani výdělkové, a to proto,
že pojistnému jest výdělková daň svou strukturou a povahou z daní a veřejných dávek nejbližší, a podle exekučnich spisů prodané nemovitosti
vůbec nesloužily provozování podniku dani výdělkové podléhajícího, což
ostatně stěžovatelkou není ani tvrzeno.
N e jvyŠš í so
přikázal Zemědělské
příspěvky.

u d změnil usnesení nižších soudů v ten rozum, že
nemocenské pojišťovně v přednostním pořadí dlužné
Důvody:

o

ů

vod y:

Poqle § 22 'S~kona o zajištění půdy drobným pachtýřům ze dne
27. kv~!na 1919, CIS. 318 ~b. z. a n. v doslovu zákona ze dne 15. dubna
1?20, CIS. 311 ~b. z; ,a n. Je ,zakázáno zcizení pozemků bez svolení Státmho, poze~k?v~ho uradu. T 1m bylo na dobu deseti let <Ybmezeno každé
~olne ,nakladam ~ poze~ky nabytými na podkladě dlouholetého pachtu a
Sr!~ ~myslem zkak~nod~~ce, by po ,celou tuto dobu nebylo bez 'Svolení
a n! o p,:zem oveho uradu nabytými pozemky vůbec disponováno a
to am tak, ze by za vázanosti uzavíraly se bez vědomí Státního poz;m-

V rozhodnutích čís. 11.980 a 10.586 sb. n. s. a tam uvedených dalších
rozhodnutích bylo blíže dovoděno, že ne mocenskému pojistnému přísluší
přednostní uspokojení za týchž předpokladů jako výdělkové dani, totiž za
předpokladu § 265 druhý odstavec písm. a) zákona o přímých daních
čís. 76/27 sb. z. a n., že dlužníkova nemovitost výlučně nebo převážně
slouží k provozování vý dě1ečného podniku podrobeného nemocenskému
pojištěnÍ. Nižší soudy nesprávně usuzují, že předpokladem pro přiznání
přednostního pořadí nemocenskému pojistnému jest, by nemovitost sloužila výlučně nebo převážně výdělečnému podnikání dlužníka dani výděl-

I
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kové podrobenému. Dovolací rekurentka správně k tornu poukazuje v
volacím rekursu, že pro toto stanovisko nelze nalézti opory ani v zákOIlě.<
ani v rozhodnutích prvním soudem v jeho usnesení uvedených.
tčním ve smyslu zákona čís. 221/24 sb. z. a n. jsou povinny
městnané i v podnicích podléhajících jinému zdanění než dani
tedv i v zemědělském podnikání, a obmeziti výsadní postavení nelnol~en:
ského pojistného jen na podniky podléhající dani výdělkové bylo by nejen
nespravedlivé pro nemocenské, invalidní a starobní pojištění zemědělské
nýbrž znamenalo by i ohrožení sociálního pojištění. Správně také dovo:
zuje dovolací rekurentka, že nižší soudy neuvážily, že v § 265 zák. čís.
76/27 sb. z. a n. jest dáno věcné ručení i pro dlužné daně a veřejné
dávky jiné než pro daň výdělkovou, .a že nelze poukaz v uvedených rozhodnutích k ustanovení § 265 zák. čís. 76/27 sb. z. a n. obmezovati jen
na jeho druhý odstavec písm. a). Poněvadž přísluší přihlášenému pojistnémn přednostní pořadí a proti výši přihlášeného nemocenského pojistného odpor podán nebyl a přihláška co do úroků a útrat byla vzata zpět
jest rozhodnutí odůvodněno.
•
'
čís.

13589.

" k' t . ystupuje jako vlastnice -pozemků,
ježto žalovaná obe;: P~azs a Y, ne~ ,Ia ovinna z nějakého soukromoo jichž vydání se ~aluJe, ktera by ~mk p v dati nybrž ve své veřej no-

právn~ho důvodu ~~~ěb~~n~sf~JoSe~í st!veb~ího' řádu. Nerozh?duj~, ž~

pravm h[~kSI, P1808/l9~O není zvláštního ustanovení o odchyln~m nzenl
v § 21 }ta ,' COISst'Up pozern'ků. Nárok podle uvedeného ustanovem bYtI st~
pro zpe ny p
"
" .
" a pokud v tom o zaven
no
pro
~~fz~ ~~':ln; soudy za přj~lušné pokládati. .1 kdY~Y se 1~I~d~gst zá~o~:

zá~onÝ~o~~~~~~ís~~tv~~r~ ;;t~~~~:S~~~~udŮ

předpisům s~ave~~~~ Jí~~~Ó~o ~r~h~r~ere~~~, n~b§yIY

k
by !ádné. soudy
ze dne" I? du nha d "
a' roku žalobou v této vecl uplatnovanem.
příslusne k roz o ovam o n
čís.

13590.

,
I"
t· n ze dvou společníků, neSestává-Ii veřejná obchodnt .spo ~alcnos, Je dle čl 128 obch. zák •
.
• , hy'ti zásadně jedrúm z ntch z ovano po
muze
, ík
o vyloučení druhého spolecn a.
(Rozh. ze dne I. června 1934, R 1 526/34.)

Zpětného
čís.

postupu pozemků podle § 21 zákona ze dne 5. února 1920;
88 sb. z. a n., nelze se na Pražské obci domáhati pořadem práva.

"T dva veřejní sPOVeřejnou obchodní společn5'st lirmj', K~rek_~ ~r~~lovaný Karel M.
lečníci Em!1 H. a Kar~1 Mirl< zal~b~čen~' ~eřejné obchodní společnost~
byl podle cl. 128 obc " z . vy °r v é s t o I i ce zamítl. O d vol a c I
,.
d rvé stolice by vyčkaje
Karel K., pro c e snl s o udp
soud zruŠ!~ napadený.rozsudek a uIOZ~lS~\Uv~dv: Soud pr~é stojice
pravomocI nzem dOj'llml ~ z12 0vu ro.zho ří ustná poněvadž podle predse postavil na stanovls~0'j ze ~aldba l\~~~í jednoho ze dvou společníků,
pisů obch. zák. nelze za ova 1 ~ ~y o ůže sám společnost tvořiti a v ní
ježto zbývající jediný pak sP~lec~lk p~j:ově společnost jako taková před
pokračovati. Jest ovsem yrav a, ze I ' '1<"1 a že čl 127 a 128 obch. zák.
pokládá jsoucnost a?pon dvo~ spo e;r{; "pad' kdy z několika společ
v tomto smys~u .maj1 na :J:.~'I?{aVI fe~:ít:\ak 'že ve společnosti zůstá
níků vys~uP~J~ jeden ~e ne o I spo ř~hlédn~uti, že se v praxi ~ys~y
vají naJale jes~e, aspon dva. Ale nelft~tdně s olečenský je veden dale, Jetují opetovne pnpady, ~dy P?,\~lIk]'l od jedn~t1iVce pod starou spolecen.
diným zbylý.mspolecmkel?k Ja 0(,ía~27 130 a 24 obch. zák.) nelze vyvofirmou, a am z predplsu za ona c. , "
ro řípad že výstup ostatditi nemožnost a nepřípustnos\ta]tOve ~he~~ ~ezfvystupujídmi a zbylým
nkh společník~ se s~al dobl~OVO kr;~ a v ,00Ju Jestliže však zákon a praxe
účastníkem puvodne spolecen~, e o Z~~tu ~ dobrovolného nelze seznalI,
připouští takovýto stav ~ro pnpa?, vy t
v případě výdtupu právem a
proč měl by býti nen;ožn~mk atne~nf~~ na 128 obch. zák. mají na mysli.
po zákonu vynucene~, Ja" o ?ho a své ovinnosti plnícího společnlka
Není důvodu, by na u~or r:;dne
d rvéPstolicev napadeném rozsudku,
bylo výkladem zák.~n!" jak uClml S?U 16 společenského podniku, jenž se
.'
druhému z eXlstuJ1C1Ch dvou maj1t e

.

(Rozh. ze dne I.

června

1934, Rl 518/34.)

Žalující společnost domáhala se na Pražské obci zpětného postupu
pozemků podle § 21 zákona ze dne 5. února 1920, čís. 88 sb. z. a n. Námitku nepřípustnosti pořadu práva s o udp r v é s t o I i c e zamítl,
rek u r sní s o u d námitce vyhověl a žalobu odmítl. Dů vod y: Žalující strana opírá žalobní nárok o ustanoveni § 21 zákona čís. 88/1920.
Tento zákon, jenž byl podle § 25 vydán k doplnění a zrněně platných
stavebních řádů, spadá do rámce předpisů veřejnoprávních a upravuje
právní poměry majitelů pozemkú s hlediska veřejnoprávního. Kotví tedy
nároky propůjčené majitelům pozemku ustanovením § 21 v právu veřejném, jež podléhá rozhodování správních úřadů. Tyto správní úřady
jsou zajisté povolány k posouzení, zda majitelé pozemků splnili svůj závazek k odevzdání pozemků do veřejného statku a zda tudíž nastala podmínka jejich nároku na zpětné odevzdání pozemků z veřejného statku a
kterých. Jde tedy o otázku, jež se podle ustanovení § I j. n. vymyká z rozhodování řádných soudů pořadem práva.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D

ů

vod y:

Rekursní soud správně rozpoznal, že žalobní nárok proti žalované
obci Pražské, opřený o ustanovení§ 2·1 zákona čís. 88/1920, t. j. zákona o zřízení státní regulační komise pro hlavní město Prahu s okolím
a o přehledný plán regulační a zastavovací, není nárokem soukromoprávním, neboť právní důvod tohoto nároku kotví v právu veřejném,

~rčitýb~ábokJ
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prohřešil ve smyslu čl 125 ob ch zák . f
'
povinnostem, umožně~o, donutiti sv'h
e pro lS\lmsmluvním a zákonnÝm
vodu, ke ztrátě vší jeho píle enero-ie o SOCI~ Jlkvl,dacl kvetoucího. zák zakládání závodu jiného pod no;ou a vma)e u. o, neho mvestovaného a
" zákazmckych kruzích neznámou
a dosud nezavedenou firmou .en
výstupu, ač svým jednáním pJozbffroto! ze kechce svoliti k dobrovolnému
slovně proto jeho nucené vyloučení Pťf va , ,setrvá.ní v.n ěm a zákonvý_
vystoupením jednoho ze dvou s olelní:ůoU~II. Je ysto, :z;e tím!o nucenÝm
eXIstovatI, ale to nemusí míti j~ště
,~~es,tava, spolecnost lako taková
dosavadního podniku pod by'v 1 vtzape I, ze prestalI musí i existence
a ou s arou fIrmou J'e' 'd t
. ,
1·
ve.l_kou
hodnotu v o'bchodním světě Podnik
. '. z p,re S aVUle prece
~1Uze pod starou firmou trvati nadále'
v~ smyslu cl. 24 obch. zák.
!edno!livce a bývalý společník musí s~ ~e nY~1 . ovse;n podmk~m kupce
censkeho podílu podle čl 130 ob h 'k pokoJlt~ s ~yplatou sveho spolezlikvi.ctování. V souzené~ ří ad~ '. za . ?emal~ naro.~.pa, jeho úplné
Spolecenský podnik o něl'/l'deP pr le to !Im ynpustnelsl, ze dos.avadní
.
,
, ovozovan 1e pod fr
K 1 K
t " l·. pod fIrmou
nespolečenskou v níž
'.
l~OU, "are
.«,
clho společníka uvedeno takže' ot; k ne~: vubec am ]meno vystupují_
smyslu druhého odstavce' čl. 24 obc~z ~kPnp~dnhéh~ s.ouhlasl! jeho ve
.
••,
. za . nepnc aZI vubec v uvahu.
N ťJ v Ys S I S o u d zrušil napad '
,
dmu soudu, hy, nehledě k důvodů ene us~esenl ,a vrátil věc odvolasoudu, znovu o odvolání rozhodl. m, z mchz zrusll rozsudek prvého

D ů vod y:
Rekursu žalovaného nelze odepřít"

'"

•

ť~:~ ~frJo~~~\ sirAn~~;:c ~t'právnf. '~o~~~~~n~~~l1!~r.el~~žOb~~v~~~í

ob:?odní společ'nosti, jsoU:l~ d~v~~~a/ na 'hloučen~ sp?~ečn!~a z v~řejné
ken o s t a t ní společníci Je t d ~ v le ,o os~be a zada]!-1I o to vešloby, že musí jíti o společ~ost víc: z~kdnnY1 predpokladem takové žačení jednoho člena zb li as oň dv n,:z. youc e~n?u, t~: a~y po vy loua
I nauka. Tak Pisko-Čehrb!ch des JereJ~1 sp~ecmc!. Tyz nazor zastává
pokládá pojmově za nemožné . .ar: e sreS t:s-1923 str. 373 pod b}
~po!ečnících, a praví,že v tako~l~~~~~~~pole::~l1kbýa'ťe. spol~čnosti o dvou
e muze I,~al?vano len o zrusem společnosti. Téhož názoru 'e i
práva III. vydání sešit 4 str 4~ S Dr. .Wemg. Pr;rucka obchodního
Také rozhodnutí bývaléh~ vÚ!eňskéh taub;
· vydaní § 140 str. 780.
since 1902 č 17 459 _ Adl CI
o n,elvyssIh o soudu ze dne 31. pro'.
er- emens c 2334
. h' "'
kona »veškeří ostatní společníci« pokl' ď I t k vye aZ~llC z doslovu zápustnou. Poněvadž v Souzeném ří a ~ a o" ~ ovouto zalobu za nepři
obchodní společnost pod firmo! lrdl ~ondle~ ~tra!1Y rozepře veřejnou
níky, nemůže býti j~dním z nich žalo~án ., 1 e e. Y len o d va společ
loučení druhého, obzvláště kd ž ž I b o podle cL 128 obcb. zák. o VYčenskou smlouvu zvláštno~ti lako~éhoce~!ll ~etvrdI! s ,ohledem na spole• Pll):a u, ~ lakem,bylo jednáno
v,rozhodnutí čís. 7768 Sb. n.
véto žaloby, jež podrobně snes~' ~J:~dy, uce1nd'Sh pro pnp}l:stnost takomusí ustoupiti znění a duchu uvedeny?ahcI 'Skou y na1?adenem usnesení,
c za onnych predplsů.

JS!Y

čís.

13591.

Konkursní řád ze dne 27. března 1931, čís. 64 sb. z. a n.
Návrh většiny věřitelů na svolání schůze věřitelů k volbě nového
věřitelského výboru nenahrazuje usneseni o odvolání dosavadního vě
řitelského výboru prostou většinou schůze věřitelů, nedošlo-li k němu
usnesením na řádně svolané schůzi věřitelů.
Nebyl-Ii dosavádní věřitelský výbor po zákonu odvolán, nelze při
stoupiti k volbě nového věřitelského výboru a nelze se platně usnášeti
na schůzi věřitelů, jejímž předmětem má býti jen volba novébo věřitel
ského výboru, o odvolání dosavadního věřitelsl,ého výboru.
(Rozh. ze dne l.

června

1934, R I 527/34.)

Konkursní věřitelé Eduard S., Max S., společnost E. a Bedřich Sch.
navrhli, by byla svolána schůze věřitelů k volbě nového věřitelského výboru. K o n k u r sní k o m i s a ř návrh zamítl. Rek u r sní s o u d
uložil prvému soudu, by svolal schůzi věřitelstva k volbě věřitelského výboru. D ů vod y: Při prvém shromáždění věřitelů dne 14. prosince 1933
byl zvolen věřitelský výbor, který byl konkursním komisařem potvrzen.
Jednání se súčastnili též věřitelé Eduard S. a Max S., tento svým zmocněncem. Tento zvolený výbor může býti věřiteli odvolán prostou většinou,
která se počítá podle pohledávek věřitelů na schůzi přítomných (§§ 87
odst. (4) a 91 odst. (3) konk. ř.). Návrh na odvolání jest předem oznámiti (§ 90 ('2) odst. konk. ř.). Stěžovatelé representující valnou většinu
věřitelů podle pohledávek, navrhli svolání valné hromady k volbě věřitel
ského výboru, a tím odvolali volbu výboru věřitelského zvoleného a po,
tvrzeného. Bylo tedy věcí konkursního komisaře valnou hromadu podle
předpisu zákona k jednání o odvolání výboru věřitelského a k volbě nového výboru svolati.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení konkursního komisaře.

,

!
tl

I.

I,;

Důvody:

Konkursní věřitelé Eduard S., Max S., společnost E. a Bedřich Sch.
písemný návrh na svolání schůze věřitelů za účelem volby nového
věřitelského výboru, ač posavadní výbor dosud podle § 87 odstavec (4)
konk. ř. 64/31 sb. Z. a n. odvolán nebyl, ježto onen návrh nenahrazuje,
jak rekursní soud míní, usnesení o odvolání dosavadního věřitelského
výboru prostou většinou schůze věřitelů, ano nedošlo k němu usnesením
na řádně svolané schůzi věřitelů, jak zmíněné zákonné ustanovení vyžaduje. Nebyl-li dosavadní věřitelský výbor po zákonu odvolán, nelze při
stoupiti k volbě nového věřitelského výboru a nelze se platně usnášeti na
schůzi věřitelů, jejímž předmětem má býti jen volba nového věřitelského
výboru, o odvolání dosavadního věřitelského výboru, ano to není před
mětem schůze věřitelů, ježto by to odporovalo ustanovení § 90 odstavec
(2) a odstavec (3) prvá věta konk. ř. a usnesení takové by bylo zmatečné.
Schůzi věřitelů jest sice konkursní komisař povinen podle § 90 odstavec
(I) konk. ř. svolati, navrhnou-li to osoby tam uvedené, tím mu však není
odňato prtwo zkoumati, zda předmět schůze věřitelů jest po zákonu příučinili
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pustný! a zda jsou splněn vš h
u~:,ášení se o navrženém y ře ec !lY forn;ální předpoklady ro
nejsou
tyl:,
klschuze
Ježto SOluzE:né,";·
pravem návrhu na svolání sChpu'ze e p~v<atd~,
ven elu. nevyhověl konkursní ~VllllS"ř

pnpadě

splněny

~mJtu
čís.

věřitelů.

t

13592.

o
Pracovní
(zákon ze dne 4. cervence
b' soudy
,
1931 čís 131 b
Spo
r yvaleho zaměstnance r f
'
.
'
.
s . z. a n l
hradu škody za to že b' I '
p .?' hyvalemu
O :.
lerence o bývalém'
esí?avatel nedal nebo dal pozct°e nra..
"rma
m u n'.e hOz se ucházel .o místo,
e, k pnslušn.osti
prac.ovních
soudů.'

nepatř'
,

zaměstnavateli

zamě~VtnaaYnc~,am!.

,

(Rozh. ze dne l. června 1934, R I 577/34.)

Byvaly zaměstnanec domáhal
~kody
a dovozoval náhradní nár

se n
'
,
k adbyvale

zaměstnavatelce

~tí~t~~~k~~Y:O~r~i
~r~~~~:d~~~:ne,o~~
~a~ěst~~~ j~~~e~f~~~;k:e!~~h ~:o.~{~J~ .
~led~em nepřirozeného
náhrad

o

neklidu
sevmho strachu vyvolal u J

I,zakonem zakázané, které
Imora neho nervového napjetí a d'
jedž voedlo k
.o pur yne nebyl tato o ozdě '
' ze v obe, kdy již ve služ·
n~lbo : ne,":yřizováním dotazů f1rem nJ~l n~b~ chlad~ým vyřizováním
J?I a, ze mlsto neobdržel. S o u d '
,eryc se o mlsto ucházel, zavi~
z~lol:tu odmítl s odůvodněním ž p ~ ves t. o 1., c e (krajský soud v M ')
zak. ;ce dne 4.
1931'
narok
podle §§l a'2
~~u~uI pr~covních. Rek u r s n i s o ~ d z. aJo!'l' k vylučné příslušnosti
OZl prvemu soudu b
ok'
zrasl napadené usn
.
k použitému
dá:c po
se nepravem. Soudu procesnímu led' f u vod y. OdmltnulI zaloby stalo
pok,\d se opí~á o prvou skutečn~~t a I ';~ pra~du, ž.e za~alovaný nárok,
~~;mfh .so?du, poněvadž jde o ná~orptP,~ :'Ylucne ,rrlslušnosti pra.. .o I vam, o naroku, pokud .
o
ys ICI z pomeru služebního za
nCl n~lze, poněvadž nárok tenJ\zalozen ~a skutečnosti druhé, to však
to.to ,predsevzala v době, když bjl ~1v.?z~v!,n zmer
!ednání odpůrkyně, která
vazan; a takovéto nároky před prac uze. m pci
me~i stranami již roznovem §§ 1 a 2 uvedeného zákona ovm sou y nepatr!. To plyne z usta-

b!~ě 1d.ělkečn~ zPůsobn6sti, ~e~dn~re~~~oěn!,
července

hledě

čí~ zf~~101any

ddvo~u vtJmi~~~~a~,:,oci,

předčas:é

pa!ří

z.ákony)ed~~~~~e~

J

Nejvyšší soud nevyh ovel
" dovolacímu rekursu
D

ů

vod y:

Žaloba
náhrad'
.
c) zák.
čís. neuplatňuje
131/1931 sb
z a m narok
z poměru pracovního (§ 2 písm
kdy.
Íiž
h
žalobce
nebo i
nebo
se tu náhrady
Že
o nem reference firmám u nich! e za ~."ana ne~ala nebo dala pozdě
,
z se uc azel o mlsto. Nejde tuo škodu

~h:::~ný~obě,.

má~á

ž~lobc~ ~~bl~kje~ícr~1~Žb~e úřed~íc~ ~alovanť

uc~1~~~0~a~i~

nevyřizoyáním dotaz~c fir~~oz:;erY~

Ško~d~a~~n:~, ;n~sto n~obdržeL Neb~ť žal~~~hd~~

por u š e n í sml o u v Y s 1 uže b n í n e b o p r a c o v n í a tudíž
o škodu odvozovanou právně nebo fakticky z obsahu pracovního poměru,
jak by bylo třeba, by založena byla příslušnost pracovního soudu podle
§§ 1 a 2 písm. c) zák. čís. 131/1931. Ani o příslušnosti podle § 2
písm. d) cit. zák. nelze mluviti, neboť žalobce nedomáhá se ani vydán:
vysvědčení nebo vydání určitého jeho obsahu a povinnost k příznivému
a rychlému vyřízení informačních poptávek p o u k o n č e n í služebního
neb pracovního poměru, pokud se týče k vyřízení takových dotazů vůbec,
u
nelze zřejmě opírati o služební smlouvu již uhaslo .
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soutěž (zák.on ze dne 15. července 1927, čís. 111 sb. z. a n.).
Označují-Ii se výrazem »Redis« péra s .ollnut.oU špičkou, určená výlučně pro ozdobné písmo, bez ohl e dun a jej i c h P ů vod, nelze
spatřovati jednáni, přičicl se dobrým mravům soutěže, v t.om, že obchodník nedal pr.ostému zákazníku, žádajíclmU péra redisová, právě
Nekalá

péra pocházející od firmy, pro niž byla zapsána .ochranná známka
"Redis«, nýbrž jiná péra podobného druhu, a že ho na t.o neupozornil.
(Rozh. ze dne 1.

června

1934, Rv I 571/33.)

žalující berlínská firma domáhala se na žalované plzeňské firmě, by
bylo uznáno právem, že žalovaná jest povinna zdržeti se při prodeji
psacichpotřeb, jež nepocházejí z podniku žalobkyně, užívání pro žalob·
kyni chráněného označení »Redis«. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a ,c í s o u d z těchto d ů vod ů: Žaloba ve zjištěném a
vlastně nesporném vydání per cizí provenience na objednávku per redisových v závodě žalované strany shledává nekalou soutěž podle §§ I, 4
a II zák. proti n. s., protože jde prý o nesprávné označení původu a o zne,
užití zvláštního označení žalující strany, která toto označení po právu
uHvá a protože se příčí dobrým mravům soutěže, byla-li poslu žádajícímu redisová péra vydána péra značky »Resisto Massag«, aniž byl upozorněn na to, že žalovaná péra "Redis« nevede. O nekalé soutěži podle
§ 4 nemůže býti vŮ'bec řeči, neboť paragraf ten má na mysli jen negeografického
zboží, o
tu nejde. Ani
správné
§ II nelze použíti, poněvadž odsl. (3), který by snad mohl přijíti
v úvahu, předpokládá, že dotyčné zvláštní zevněiší zařízení podniku,
v souzeném případě tedy registrovaná známka "Redis« sloužící k označení vyráběných per, je pro žalující stranu v zákaznických kruzích pří
značná, což žalující strana vúbec ani netvrdí, ba v protokole ze dne 24.
1931 dokonce
tvrdí, že jest nerozhodné, jak žáci a kupHelé
otázku tu posuzují, ježto jest jen rozhodné, že žalovaný jest velkoobchod·
níkem a byl vícekráte na ochrannou známku
upozornén. Zbýval
by tudíž § 1 zák. proti n. s., ale jen v tom případě, kdyby bvlo lze kvali,
fikovati pozastavené jednání žalované strany jako
se dobrým
V tom ohledu však odvolací soud vzhledem na skutková
zjištění prvého' soudu, jež podle § 498 c. ř. s. béře za podklad i pro
viastní rozhodnutí, souhlasí s právním názorem soudu prvé stolice, že

označování

září

mravům soutěže.

původu

výslovně

něž

žalobkyně

příčící

ji,
,

I'
'I'
I
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I
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tomu tak není, neboť stalo-li se v Plzni označení »redisová péra« a >,redisovo péro« opravdu již označením druhovým, tak, že kupující, poža_
dujíce redisové péro, nemyslí při tom vůbec na provenienci péra a
.
ochrannou známku, nýbrž jde jim jen o péro se sploštělou špičkou hodící
se k písmu nadpisovému bez ohledu na to, od které firmy pochází, nelze
shledávati v tom, že žalovaná strana pokud se týče její personál, posloUží
jim redisovým pérem značky "Resisto Massag«, jež jedině vede, a neupozorní je výslovně na to, že existuje též péro značky »Redis« a nezeptá
se jich, zda chtějí pravé péro redisové, či jen nepravé péro redisové, jednání soutěžitelsky nemravné. Jím by bylo jen tenkráte, kdyby prodávající
kupujícímu žádajícímu výslovně pravé péro značky "Redis«, vědomě neb
z nedbalosti podstrčil péro značky jiné. Proto je v souzeném případě též
úplně lhostejno, že ochranná značka "Redis« je dosud v platnosti a že
jinde snad vůbec neb od určitých jednotlivců jest jako taková respektována. Nejde o porušení ochranné známky, nýbrž o nekalou soutěž, které
v souzeném případě není.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Nižší soudy vzaly za prokázáno, že jméno "Redis« se stalo i na
školách, i v odborných kruzích obchodních a mezi kupujícím obecenstvem
všeobecným označením určitého druhu ozdobného písm'! a všeobecným
označením per s ohnutou špičkou, výlučně pro toto písmo určených, že
také zákaznictvo označuje vůbec péra tohoto druhu slovem» Redis« bez
ohledu na jejich původ a že dnes se již všeobecně u odběratelů i obchodníků označuje péro s klapkou na konci jako péro redisové, obchodní pří
ručí zejména že ve výrazu »redisové péro« vidí jen označení tvaru a
nikoli označení původu; výraz "Redis«, že jest dnes pokládati již za
jméno druhové, nyní již neprosto vžité i u odběratelů, i u obchodníků.
Vychází-li se z tohoto zjištění, jež je pro dovolací soud v souzeném pří
padě závazné, nelze uznati za nesprávné posouzení věci v tom, že nižší
soudy žalob ní prosbu zamítly, neboť nelze o žalovaném říci, že za toho
stavu věci jednal proti dobrým mravům soutěže, když zákazníku, žádajícímu péra redisová, nedal právě péra pocházející od žalobkyně, nýbrž
jiná péra podobného druhu - značky "Resisto· Massag«, a že ho na to
neupozornil; není tu podmínky § 1 zák. proti nekalé soutěži, protože tu
není rozporu s dobrými mravy soutěže, a to ani s. hlediska případnlého
obdobného použití § 11, 3 1. c., protože tu podle onoho zjištění již nejde
o označení zboží, jež by v zákaznických kruzích platilo za příznačné
právě jen pro podnik žalobkyně. Protože případ i po právní stránce jest
posouditi podle konkrétních skutkových okolností, jest podle těchto okolností posouditi také, o jaké kruhy zákaznické zde šlo, to jest podle toho,
s kým podle zjištěného stavu věci žalovaný předsevzal závádné jednání
- ať již nesprávné poznačení výrobku, nebo nepřímo použití jeho označení jako zevnějšího zařízení podniku. Podle zji.štění šlo tu o prostého
zákazníka, který podle Skutkového zjištění na ono poznačení již neklade
žádnou váhu, takže tu nebylo podkladu pro jednání, jez by se příčilo
pojmu dobrých mravů soutěže, nehledíc ani k tomu, že podle skutkového

.-,"
'
'
ačení "redis« příznačnosti pro žalobk~ni již an~
Z]1stem soudu .neml, ~zd 'h Tak věc v podstatě posoudil take odvolac1
V šidrších ~ruzu1chlzeo ~ytý~ :a:~ Že použil a nesprávně vyložil předpis § 6
SOU ,

amz m,

vV.

zák. proti nekale soutezl.

'
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.
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mu• nayJ~d;;;y ~~~b~~í a na penězích, jež sám nez!lvinil, ze}mena skodu
~~~i~l~U krádežemi třetich osob, nepřičí se dobrym mravum.
.

"...

zaměstnanec zavázal zamestnava e t,. z~

(Rozh. ze dne I. června 1934, Rv I 653/34.)
,
. I
'h d • stva jako skladník. Podle
Zalobce byl zan;ěstnan u za ovane,,~ ~~~ za stržené peníze a zboží
služební smlouvy l'revza}llno~ .ztodP~. ~d~í došlo z jakéhokoliv důvodu,
a byl povmen hradIl! kaz ou z}a u,
Zd'
v níž byl žalobce
zeJ' ména též nepoctivostí zamestnancu. b ),)ro cJnJ '4 700 Kč Zalobnu
.
,',
• ' b I d ' no 3047 Kč a z OZl v cene.
zamestnan, y o o, cIze • i b
• alovaném družstvu jednak vracen!
o niž tu jde, domahal se za o ce !1~,z k 50 K' 133 Kč které prý mu
jistoty 2.629 Kč, jednak .za'pl~cem c~~te čnéh~ aa novoroč~ého. Zalovaná
žalované dru~stv? dl.uh~Je Jm.eneJ? fnbyt,ech 2813 Kč nevyplatila, pokud
strar;~, d?~navaJ1S, ze zalobp za~a ~~:~? žalobcův zanikl; započteníJ? n,,;
se týde Sl Je zadrzela, !1rr1t~'. ~~. 'hradě se žalobce zavázal sluzebn!
její vzájemn0;t. poh~eda~lud' vf:J~zp~čivala podle tvrzení žalované st;.anY
smlouvou. VzaJemna 1'0 e
"mž vedením byl žalobce poveren,
v tom, že při inventure pro. ~J~'3 J3r7' Kč a na zboží v ceně 4.757 Kč.
zjištěno bylo manko na p:nez1c
"
d l ' s o u d z. těchto
Oba nižší soudy ,~fl~bu,zam1~~~ ~jed~~nt~e1 dne 17. prosince
. d ů vod ů: Jde tu o vy ~ .• p1~e;n~ocesním soudem uznána. Listina
1930, jehož. p~avost byla y\pre •. bázející ustanovení: »Béřu úplnou
obsahuje zeJm~na tato ~ u~a u pne sklad zboží tak i za zařízení prozodpovědnost Jak za strzene P~"1~\ k ždou zt;átu na zboží, zařízení,
dejny. Jsem proto povmen na.ra, 1,1
čemuž ři předání bude vzat
pokud toto netrpí stálý~ keO~~l~ar;:~' dů NáslJkem toho musím býti
zřetel, a ať se st.ala z Ja. yc , o 1 uV hu se v mlouvati že jsem úbytek
při vedení prodeJny. odezre!ny a nem~ octivoZtí zaměst~anců, odcizením
nezavinil, jako na pr~la~, z~. v~~lkl.pe~to bezpodmínečný závazek platí
hledně zboží a všeho ostatního, co
nebo z jakéhokolt duvo ,uJme
ovšem po celou. dobu me cmnos.1, o dešlo ať v enězích, ve zboží neb
do prodejny dOJde~ co ! ~,prodeť~ je nepřed~m Posobě představenstvem
v obalech. Za pemz~ ;uc1m, po u é síle v rodejně zaměstnané k ?dk ink,,;su sp!no:no~nene, nebo pomciClldu slože~u (stvrzenku) P~ŠtOV,n1~0
vedem pro ustred1, respekhve ne~ ve ř'zení představenstva Veskere za,
úřadu s týdenní bilancí ~~ sn;Ys u na. \
ců krádeže tě~ito neb jinak
vady, nespolehlivost podnzenytch z,a:~? ~advefí oken atd. jsem povinen
k
přivoděné, špat~é oc~ra.ny p!o 1 .;a
~z~o zjiště~í a proti písemnému poústředí písemn~ ~znar;t;h v~as, ~. n\ ručím i za škodu následkem tol1o
tvrzení oprávneneho uredmka, Jma
o
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povstalou. Jakmile jest záv d
k
~odpovědným,
pak-li mi n~ ~ ~~u ta to ohlášena} nemohu býti
l sem neprovedl.« Z těchto urtanove~o~kaz. k, nutnemu opatření, které,
zalobce zavázal nahraditi žalov'
~plY,Va zcela, nepochybně, žes'
zejména i škodu vzniklou krádežtne~u ruzstvu I s~odu nezaviněnou'
která nastala potom když shled ,? z~ bYnerucI} nanejvýše jen za škodu'
přes to nenařídilo vhodné opatře~7e Ó~va dtY o},;nadmIl dryžstvu. a družstv~
zalobcovo, že manko b 10
. .
en ? p~:pa tu vsak nejde. Tvrzení
nerozhodné, nebo!' i kJ;,by ~~:~bt~~O :rf~ez} bneznámého pachatele, je
vazku k náhradě škody. Názor odvola~erůecn!, ylOI' nebyl by zbaven zásmce 1930 odporuje dob 'm mravů
v,, ze sU;,ouva ,ze dne 17. pro,
ta~ové smlouvy není v zlkoně nikd m, ,nfm ~ovne~ ~pravněn. Ujednání
svym obsahem, ani účelem ne oru'u~ vy~ ovne zakazano a smlouva anj
ského neb obchodního tím P, ,s j~ z,:sady ustáleného styku společen.
~ích. (Viz rozh, čís. 5903 s~ene. pa VSe?becI;ě uznaných zásad mravje~né ,pohledávky vykazující ~Š:~h~yPOn~~,:dtZ se tedy setk?ly dvě vzáobc. zák" právem tvrdila žalo a'
na eZI osÍl stanovene v § 1438
v době podání žaloby neexisto;a~a ]8e~taona, žeklPohled~vka, žalobcova již
, , ,
'
zam a zapoctemm.
.
Ne] v y s S I S o u d nevyhověl dovolání.
.
Důvody:

"., i

!',\

F> :

, Je~t nesporné, že žalované družst
':
'
melo zal obci vyplatiti si zadrž"1
V? castku ~.813. Kc 24 h, kterou
vzniklé tím, že v prodejně svěře~? ?~ ~hradu sve yza]emné pohledávkv
na penězích 3.042 Kč 40 han ebz~,o c0vt: vedem bylo zjištěno mank~
sch,odku jest rovněž nesporná R~ hZ~ v ~~ne 4.757 Ke.1? h. Výše tohoto
~e zalobce platně zavázal íse~n' z o. nU ~ sporu zavlsl len na tom, zda
]eh~ž pravost uznal, že ~ahradr~ ť]edn?mm ze ~ne 17. pro~ince 1930,
penez; jež sám nezavinil ze'm'n :;,;a ovanemu dIUzstvu I ztraty zboží a
Odvolací soud správně ~ylot il e s~odU vzmklou krádežemi třetích osob.
namítá v podstatě jen že t~ko~,sa, a ;mysl onoho ujednání a dovolatel
Viněné ztráty se příčí dobrým a vS,eo ecna klausule o ručení za neza'
ohč. zák. o že tu jde vlastně mrav~n:;re ~myslu § 879 prvý, odstavec
žalobce. S dovolatelovým náz2r~~0]~stem« z~l~vaného družstva na úkor
za ztráty jím nezaviněné jest nep! ~e y]ednam stran o hlo-bcově ručení
lze souhlasiti. Ve shodě s rozhodn~í: p,ro ~g~~orbs dobryml,mravy, neso~d správně, že takové ujednání n ~I~., d' s ;n. s. vyloZll odvolací
svym obsahem a účelem ne or ' . en~ za nym, zak,onem zakazano ani
s~ého, n~b ,obchodního, ant v.š~~~~~n~asady u,sta~eneho zvyku, sP?I,ečen
u]~~nam zreJmě bylo, čeliti tornu b za
,~z~ane kaSady m~avl!1. Ucelem
svereno vedení prodejny žalovanéh/d ,o t ce ]a skladl11k, Jemuž bylo
neopDmíi,el, veškeré povinné pozornosti~zs ,,:a po vla~tní odp,ověd~ostí,
?ylo chraneno před ztrátami zboží a
pece tak, by ploya~e druzstvo
zalobci, zda na uvedené u'edn'n'
pe~~z v pr,odepw. Zalezelo jen na
tak, tedy se nemůže z pře~zatéhol c~tel ~I nechtel pnstoupJti, a učinil-li
domnělý rozpor s dobr' mi mr zavaz y vy~ouv~Í1 p0l!kazem na jeho
proto zbytečné uvažovat o tomavY.iliprotoze pry mel maly plat. Bylo by
užití zaměstnancovy kauce V]' 'k]' h se ob,vykle .rraktikuje složení a po,
,
a yc pomerech JSou dnes družstva vůbec

b

d

a jaký jest finanční stav žalované strany. Srovnání smluveného ručení
žalobcova za zjištěný schodek ve svěřené mu prodejně se smlouvou pojišťovací jest zcela nepřípadné, jak plyne již z doslovu ustanovení § 1288
obČ.

zák.
čís.

13595.

Ručení za škodu z provozu silostrojů (zákon ze dne 9. srpna 1908,
čís.

162 ř. zák.).
postupník ze zákona (okresní nemocenská pojišťovna) může opříti
příslušnost pro uplatněný náhradní nárok o příslušnost podle § 9 aut.
zák. Lhostejno, že jest nárok poškozeného posuzovati podle občanského
práva a zda jde na straně žalované o nerozlučné společníky v rozepři,
či jen o nevlastní společenství v rozepři.
(Rozh. ze dne 1. června 1934, R II 203/34.)
žalující okresní nemocenská pojišťovna dOll)áhala se na majiteli automobilu Josefu F-ovi a na řidiči Janu B-ovi náhrady škody, kterou utrpěla
tím, že platila ošetřovné v nemocnici a nemocenské příspěvky Augustinu
Sch-ovi, jenž utrpěl poranění při srážce s.vého motorového kola s automobilem, řízeným druhým žalovaným. Námitce místní nepříslušnosti
vznesené Josefem F-em s o u d l' r v é s tol i c e vyhověl a žalobu
ohledně něho odmítl. D ů vod y: podle udání žaloby stal se úraz, ze
kterého žalobkyně uplatůuje nárok na náhradu škody, dne 12. června
1933. Žaloba však došla na okresní soud v S. teprve dne 29. prosince
1933, tedy po lhůtě šestiměsíční v § 6 zák. ze dne 9. srpna 1908, čís. 162
ř. zák. uvedené. Jelikož žalobkyně ani v žalobě, ani později netvrdila, že
se dozvěděla o škodě a osobě povinné náhradou teprve později, bylo námitce místní nepříslušnosti žalovaným Josefem F-em vznesené vyhověti,
jelikož tím, že nárok nebyl vznesen ve lhůtě § 6 aut. zák. cit., jest nárok
podle zák. o ručení automobilů promlčen, nelze proto dále ani použíti § 9
tohoto dt. zákona o místní příslušnosti pro žaloby o náhradu škod, které
byly způsobeny provozováním jízdního si1ostroje, jelikož pro veškeré
i formální i meritorní řízení přicházejí pro promlčení v úvahu jen před
pisy civ. řádu soudního a obecného občanského zákona. Prvžalovaný nebydlí v obvodu okresního soudu v S., nýbrž v obvodu okresního soudu
v P., strana žalovaná netvoří společenství rozepře podle § 11 c. ř. s.,
jelikož nároky žalující strany proti žalovaným nespočívají při použití
předpisů občanského zákona na témže právním důvodu. Rek u r sní
s o u d zamítl námitku místní nepříslušnosti, vznesenou žalovaným Josefem B-em. D ů vod y: Ustanovení § 9 automobilového zákona jest
\Cšeobecné a může se příslušnosti soudu v něm uvedeného dovolávati
nejen poškozený sám, nýbrž i třetí osoby, které z této škodné události,
ze srážky automobilů a poškození osoby při ní, odvozují své nároky proti
řidiči anta i jeho majiteli, spoluzavázanému podle nstanovení téhožzákona. Pří tom jest nerozhodné, zdali se nárok zakládá na ručení podle
§§ I a 2 zák. autom., či na všeobecném důvodu náhrady škody, rozhodným jest jen, že se nárok odvozuje ze srážky aut. Proto jest také ne-
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~ozhQdné, .zda nast~lo pr0'!llčení nároku podle zákona auto"ill()biIov,~hn
cl11 tmc , Jezto IakoveprQmlcení a námitka jeho nemá na.
~ť ~l~~dup:~~ec V~1V a zákon dává poškozenému i třetím Qs()biLm.
k
.
Qzeny~ postoupen, nebo na něž přešel z
b Qna, - J,:k zde tyrdl zalQbkyně § 246 zák. č. 221/1924 _
Y se domahah nahrady této škQd
d
'.
'
mozn()s!.
škodná událost. Již z tQhoto dŮVQ Y ~ SQU u, v )ehQz Q~vodu se
rt~i~u ~í~tní _nepříslu~nQ~ti ?hl~~n~es;r~~h~mŽ~l~~t[~~luŠný a
'! '! .vsa mela promlcecl lhuta § 6 autQm zák mí!" 1"
p':~3'nl zaloby, přehl!ží první soud, že promlČení 'v
IV
mo'žn()s/'
~es e !l.enast~lo, aspon ne podle Qbsahu žaloby samé v
se
,e PosKl0 zeny byl ~ nemoc?ičním ošetřování od 12. če;"na 1933 uy,arnuJle.
\ ence 933, dale ze mu zalobkyně posk t va1
d' 1
nemQcenské příspěvky do 18 listo ad
a v • u~. edku toh?to

dobl

19

~1Y přes!~la pos~ytovati P.~škoz!ném~ p~t~p~~t~e JbXPI::~s!~m '~';~';ll"
erou_ m~ze .uplatnoval!, znam a nemohla ani dřív~ žalob

prom~ceel lhuta začíná ode dne, kterého byly žalobkyni ~u'~d;~~",~~

čís.

fe~3t/žalo~~0~~d~~~~~ ~~a~~~~íl~~61čei~~~fIf: d~lš~~e~!~Jft§J~~~p~~f~
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
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K vyvinění zaměstnavatele s
nestačí o sobě odborná zdatnost

hlediska ručení podle § 1315 obč. zák.
použité osoby, nenHi tato osoba spolehlivá pro své povahové vlastností. V tomto směru však není o sobě
rozhodnou povahová vada v jiném než v odborném směru, není-li pří
činné souvislosti. mezi vadou a nehodou bud' vůbec anebo proto, že se
povahová vlastnost v konkrétním připadě vůbec neprojevila.

l
své nároky ul?latň?va}i,. tedy nejen
v:pSeo,cšhkol'_'"
závisí žalobní Žádo~J~te1~ slloJtroJe, ~yb~:.: I rozsah škody, od něhož

I
Jes na miste lezto Jde Dodle předp"
t
c. r. s.
lečníky na st;'aně žalované, takže i ~~~I~UtiJ3 ,:ákon~ ~ ;>eroblučné spoJednoho ze společníků v rozepři přípustnou.
J. n. les zao a u soudu

13596-

uplatněný náhradní nárok o ustanovení § 9 cit. zákona a vznésti žalobu
u soudu, v jehož obvodu se škodná událost stala a že je nerozhodné pro
příslušnost dovolaného soudu, zda jest nárok poškozeného Sch-a posuzovati podle občanského zákona a zda jde na straně žalované o neroz·
lučné společníky v rozepři, či jen o nevlastní společenství vrozepři, jak se
novozuje v dovolacím rekursu.

~~~~~n?\:ldcmohla

~~~0::~~~t~n~~~'~~ua~f::st:~:g)~~ir;e~~~~s1~topi;~g~~~~aji~hžst~~

čís.

(Rozh. ze dne 1.

června

1934, Rv II 452/32.)

Auto žalobcovo bylo zachyceno a poškozeno vojenským povozem, jejž
vojín K. Ža1C1bní nárok na náhradu škody [>roti státu uznal p r oe e sní s o udp r v é s tol i c e důvodem po právu. O d vol a ci
s o u d napadený rozsudek potvrdil. D Ů vod y: Pojem zdatnosti jest
vykládati šíře, než činí odvolatel, který má za to, že by žalovaný ručil za
škodu jen, kdyby K. byl neschopný pro úkol kočího a kdyby se při řízení
koní jeho nezdatnost dříve projevila a z toho by bylo lze usuzovati na
jeho neschopnost pro svěřený úkol. Jest ovšem pravda, že nebylo prokázáno, že se K. dříve projevil nespolehlivým při řízení koní, tedy jako vojenský kočí. Avšak první soud správně zjistil, že vojín K. byl nespo·
lehlivý v jiném směru, že rozkazy plnil nedbale. Tím se projevila u něho
vadnost povahy. K. byl sice zaučen v řízení a opatrování koní, ale při
tom neměl vlastnosti povahové, které by zaručovaly, že svěřený mu úkol
vždy svědomitě a spolehlivě provede, naopak projevila se u něho opětovně
vadnost povahy, nedbalé vykonávání rozkazů, která činila možným, že
v konkrétním případě úkol mu svěřený neprovede s plnou pilností a svě·
domitostí. Tato vadnost povahy byla zřejmě trvalá a činila K-a neschopným, aby vždy a za každých okolností obstaral bezvadně práce,
k nimž byl určen. Byl tedy nezpůsobilý tak, jak to předpokládá § 1315
obč. zák. Ostatně projevila se u K-a nezdatnost skutečně i v konkrétním
případě. Odvolací soud zjišťuje výpovědí svědka N-a, že je zakázáno
s vojenskými koňmi Ve městě klusati. Vojín K. však, jak z výpovědi jeho
je patrno, nechal dojíti k tomu, že se koně daly do mírného poklusu,
poklus pak učinil. nutným zadržení koní, následkem čehož nebyly postraňky napjaty a vypadlo brdečko, které uhodilo jednoho koně do kolen,
což zase způsobilo splašení koní a škodu. Je tedy zjevno, že vojín K. nedbal zákazu, podle něhož byl by hned od výjezdu koní do města musil ří
diti koně tak, by se nedaly do poklusu. I když dle výpovědi svědka V-a vojíni, kteří s vojenským vozem jeli, byli před tím jako kočí vycvičeni, nelze
žalovaného z ručení za škodu zprostiti, an vojín K. nebyl k vykonávání
rozkazů způsobilý a jeho nadřízenému bylo to známo. Právě proto neřídil

C1viíní rozhodnutí XVI.
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n:ělo mu býti svěřováno řízení koní. Naprostou spolehlivost K-a jako
člho nelze :,yv?zovati ~ni, z, výpovědi svědka N-a, který udal, že I<.
nesl'0\ehhvy ~:-l vykoHavam rozkazu, a dodal, že nebylo proti 'jeho

nos!l j~ko ko:!ho st;zn?,sti. To však neznamená, že jako kočí
spravne Sl pocmal a ze cmnost tu řádně vykonával nýbrž že si
něho nestěžoval, což nevylučuje, že se i při tom d~pustil poklesků
se však nestaly předmětem stížnosti.
'
N e j v y Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc
címu soudu, by dále jednal a znovu rozhodl.
Dťivody:

Jde již jen o to, lze-li vojína K-a, který povoz řídil, považovati za
zdatnou OSO?U ve smyslu §§ 1320, 1315 obč. zák. V dovolání nebrojí se
pr?lI tomu, Z!! s,oudy přihlížely také k, té části výpovědi svědka N-a, v níž
sv~ek uvadl"ze K. byl nesp,olehhvy, kterouž nespolehlivost spatřoval
svedek v tom, ze rozkazy, ktere mu dával, nespolehlivě vykonával a dále
že odvolací soud přihlížel i k tomu, že podle tohoto svědka je z~ázán~
s vC:jenskými !wňmi v městě klusati. Oba soudy mají na základě této výpovedl za to, z.e I<. nebyl ,OSO?OU ~datn?u a ž!! p~oto žalovaný za následky
nehody odpovlda. Po pravm strance je spravne že by nestačila k vyvinění žaloyaného o~borná zdatnost použité OSOby: kdyby osoba tato nebyla
spolehhva 1 p~o sve povahové vlastnosti. Než pravdu má dovolání, že nebyla by o sobe ~ozhodnou povahová vada, nespolehlivost, v jiném než
v odborném smeru, kdyby nebylo příčinné souvislosti mezi vadou a nehodou buď vůbec, anebo kdyby se dokonce ukázalo, že se ona povahová
vlastnost v konkrétním případě vťibec neprojevila, ba že si ona osoba
v konkrétním případu vedla náležitě; v souzeném případě tedy kdyby K.
pt!kaz u daný v~?ec nebyl přestoupil, anebo kdyby byl dok~nce podle
pnkazu jednal a pnkaz tedy zachoval. Právem vytýká dovolání rozsudku
odvolacího soudu, že jeho skutková zjištění nejsou spolehlivá. Předně
~.iistil proces~í sou,!> že k nehodě došlo proto, že kůň kopl do rozporky,
jl, VyhO~II, ta ze kone tloukla do nohou; zjištění to učinil na základě výpove~l sv~dk~ K-~ a proto,kolu, seps~ného s K-em ,hned po nehodě, proti
svědecke vypovedl K-ove. Odvolacl soud nepcravI výslovně že se od tohoto zjištění procesního soudu uchyluje a že proti důvodtlm procesního
soudu přijímá za vhodný podklad skutkového zjištění svědeckou výpověď
K-ovu. ~dyby se byla věc skutečně sběhla tak, jak vzal za prokázáno
procesm soud, pak nebylo ani tvrzeno ani prokázáno že by I<. v konkrétním případě nějaký příkaz porušil, a nebylo by tu tedy vůbec příčinné
souvislosti mezi nehodou a onou tvrzenou povahovou vadou K-ovou že
prý .to,tiž jinak a 3-a jiných příležitostí dané mu příkazy nevykonával ~po
le~hve. K~yby vsak bylo k nehodě došlo tak, jak to vyličuje I<. jako
svedek,coz odvolací soud - jak řečeno - výslovně nezjišt'uje, bylo by
zkoumalI pro konkrétní případ souvislost oné povahové vady K-ovy s neh??ou sa!ll0u. Ttl hy ovšem nebylo bez významu, jaké povahy byly ony.
p~:kazy, JIchž ~. p~dle ~vědka, N;a ,!ále~itě neplnil, a jaký účel měl
pn kaz, ahy vOjenske kone ve meste nejezdIly klusem. Bylo-li účelem takového příkazu zvýšení bezpečnosti cizích osob a cizího majetku, či

n:

'I -li to jiné důvody' dále zachoval-li se I<. podle onoho předpisu, .či
rz:-fi porušení takové!io 'příkazu spa!řo:,ati, již v to~., že ,:ůbec ~opuslIl.
aby se koně dali do ;-mrného klu~u, a j,:ky vyznam ma s~~tec~ost, ze hn~~~
když se tak stalo, prece je~.~on~ ~a,drzo~al, ,tedy po pnpa.de po~lle, pn
kazu jednal. A tu ovšem pnjde jeste take v uvahu, !ze-h vubec pn.!rla?al!
,. ky' vy'znam okolnosti že se koně daly do mírneho klusu, kdyz prece
nep
, zjiště~í š!o o nezav~dne
,
' kon~,
" j~.k )e
. vy}cu]e
1'"
odle nenapadeného jinak
~ozsudek procesního s5;udu, kdy,z v~z I postroje byly' nalezlÍe opatreny,
když spřežení řídil koC!, prol! nemuz. s to~oto od~orl:'eho hl~~lsk.a nebylo
nállÚtek, a když s ním jel teště druhy vOj~n, kteEY I jako kocl I JInak by!
zdatný. Ve všech těchto smerech bude potreba vec probral! I po skutkove
stránce u soudu odvolacího.
čis.
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Ručeni dráhy.
. .
lti
iž
Jest povinnosti cestujících, by ve stamcI, v mz maJt vystoup a o n
jest jim známo, že tam má vlak jen krá~~ zdrženi, ~ali PEůvodčúnu
vlaku okamžitě po zastaveni vlaku znamem, ze vystupuJt, by Jun ,?tevřel
dveře; povinnosti průvodčiho person~l~ pak Jest: aby ,vl~ z~zel tak
dlouho, by cestujicím bylo .bez zbyt;c~eho otaleJ?l umozneno, thned po
zastaveni vlaku dáti vhodne znament, ze vystupuji. ,
. •
V tom, že vlak nezastavil ani tak dlouho, by vsem ces~u)ic!," by!?
bez zbytečného otálení umožněno průvodčih,? vl~u upozo~Ťl, . ze, chteJi
vystoupiti, a by jim byly dveře vagonu otevreny, Jest spatřovati příhodu
v dopravě.
, ." b I lak
V tom že cestujicl sestupoval se schůdků vagonu, ac JIZ y v
v pohybu' a ač byl varován, jest jeho spoluzaviněni na úrazu.
0<"

(Rozh. ze dne I.

června

1934, Rv II 698/32.)

Manžel žalobkyně, sestupuje na zast~v~e v P. z vlaku,_ když již ylak
byl opět v pohybu, spadl z vlaku, byl prejet a uS!'1fcen. ZalobnI, narok
proti dráze na náhradu škody uznal p r oc e s n I ,s o udp rve st?:
I i c e z polovice důvodem po právu. O d vol a c I s o u d nevyhovel
odvolání ani té ani oné strany.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání ani té ani oné strany.
D

ů

vod y:

Zalobní nárok byl opřen o tvrze~ou pří?od~ ': dopr~vě, kten~~ pá}eželo prokázati žalobkyni. Podle § I cl. 19 z. pL L musI s,e C~S~UjICI sam
o to starati, by vystoupil v cílové stanici, a podle §. I čl. 20~. pr: :-. o~~vrou
průvodčí vlaku, jakmile vlak zastaví, dveře voz~, }e. kterych za~jl ces;
tujíci vystoupiti. Podle těchto ustal:',ovení žel: 'pL r. l~S~ te~y po,:mno~tJ
cestujících by ve stanici v níž maJl vyStOUplÍ! a o mz je]lm znamo, ze
tam má vl~k jen krátké ~držení, dali průvodčímu vla~u okan:tžitě ~o zl!stavení vlaku znamení, že vystupují, by jim dveře otevrel, povm!!o~tJ pruvodčího personálu pak jest, by vlak zdržel tak dlouho, bycestujlclm bylo
.0'
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bez zby!ešného otále~í umožněuo, ihned po zastavení vlaku dáti vhodn" .
zn~melll~ ":~ vy~tupUJ1. V souzeném př!padě zjistil odvolací
pruvod~ll nzelll, ze ve stamCi P. je predepsáno zdržení kratší
nu~y ,a ze vlak ~am ,,:~stavil kratšeji než obvykle a než bylo třeba, by cestUjlCI mo~h p:~vod5Iho vlaku upozorniti, že chtějí vystoupiti. V tom, že
ji souz~nem p_npage vlak ~ezastavil ani tak dlouho, by všem cestujícím
a te~y I manzelu zalobkyn~ bylo _b~z zbytečného otálení: umožněno !ProL'
vodclho v!aku ~pozorlllt!, ze e~teJ1 vystoupiti, a aby jim byly dveře vag9!'-u otevreny, je~t spatroval! uchylku od normálního provozu, a tudíž
pnhodu v doprave.
Je~t_ zjištěno, že usmrcený K. počal sestupovati se schůdků vagonu
kdyz jlZ vlak byl v pohybu, a že tak učinil, ač byl svědkem M-em f"a~
rovát.t, kte~éž up?zornění K. hrubě odbyl. Odvolací soud správně k tomu
p~ukazal, ze K. jednal proti výslovnému zákazu § 95 žel. dopr. ř., i proti
I?nrozeným požadavkům obvyklé opatrnosti a že proto usmrcený K. si
uraz svou hrubou neopatrností spoluzavinil.
čís.

13598.

Prac?vní soudr (zákon ze dne 4. července. 1931, čís.. 131 sb. z. a n.).
pracovmm soudem ve sporu_ přes 300 Kč vydán rozsudek pro
zmeskam podle §§ 396 a 442 (1) c. r. s. a v odvolání byl uplatňován
jen odvolací důvod zmatečností podle § 28 čís. 2 a 4 zák. čís. 131/1931
~b. z; a "!. a § 447_ čís. 2 a 4 c; ř. _s., nelze před odvolacfm soudem proJednavah celou vec znovu, nybrz jest na odvolacím soudě by zrušil
nap.ade~ý rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by byla podle zákona
proJednana procesním soudem.
V takovém případě rozhodne odvolací soud o odvolání usnesením
v neveřejném zasedání v senátě, jenž musí býti složen ze tří soudců
z povolání a ze dvou přísedicich.
~y~-I!

(Rozh. ze dne I.

-
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června

1934, Rv II 53/33.)

• Žalobě o 5.220 Kč p r a Co v n í s o u d rozsudkem pro zmeškání
zalovaneho podle §§ 396 a 442 (1) c. ř. s. vyhověl. O d vol a c í s o u d
napadený rozsndek potvrdil. O ů vod y: Proti rozsudku prvého soudu
pod~la žalovaná odvolání z 9ůvodu zmatečnosti, činie návrh, by napadeny rozsudek byl zrusen, a vec byla vrácena pracovnímu soudu. Důvody
odvolací nebyly shledány správnými a odkazuje se odvolatelka na vývody
napadeného rozsudku, jež odpovídají zjištěnému skutkovému a právnímu
stavu a nebyly odvoláním nijak vyvráceny. Zmatečnost namítá odvolatelka proto, že nebyl pracovní soud řádně obsazen, ježto rozsudek pro
zmeškání byl vydán bez přísedicích a že jí byla odňata možnost projednávati dne I. října 1932 před soudem, ana neobdržela písemné vyrozumění o stání, jak jí při prvém roku bylo oznámeno. Proti tornu udal žalobce, že nešlo dne I. října 1932 o sporný rok, nýbrž o odložený L rok
jenž dne 24. září 1932 konán nebyl, takže rozsudek pro zmeškání byl
právem vydán bez přísedících a že žalovaná o stání na den 1. října 1932
byla ústně vyrozuměna. Ve smyslu § 33 zák. čís. 131/1931 o pracovních

čís.

13599.
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soudech jest o odvolání znovu rozhodnouti v mezíc~ určený~h návrh~
tran neplatí proto ustanovení §§ 471, 477 a 478 c. r. s., takze odvolacl
~ávrh žalované strany na zrušení rozsudku a na vrácení věci procesní!I!u
soudu je nepřípustný, a mimo to podle ~ ~3 9dst. (3) CIt.. zak. ?,,:muze
býti učiněn. Nebylo proto lze o odvolall1 vecne rozhodnouh, procez bylo

°

"1 vec
- odvo 1a·
zamítnuto.
N e j vy Š š í s u d zrušil napadený rozsu d ek a vrah
dmu soudu, by, doplně řízení, znovu rozhodl.

Dúvody:
Dovolání opřenému o dovolací důvody čís. 2 a 4 § 5.0?, c. ~. s. nelz_e

upříti oprávnění. Pokud jde o pracovrií spory hodnoty v.etSI ne: 300 Kc,
stanoví § 33 odst. (1) zák. čís. 131/1931 ~b. z.:: n.; ze se,vec projed-

nává před odvolacím soudem znovu v mezlch urcenych navrhy stran
v odvolání. Při tom zákon ovšem předp?kládá" Ž": věc byla již jednou
v prvé stolici projednávána. Avšak,o projednam vecI pelze mluvlÍ!, ~e
byl-li prvý soud řádně obsazen a vubec ne, byl-I! prvym soud~m, vydan
rozsudek pro zmeškání podle §§ 396 a 442 (I) c. r. s; K odvolall1 : roz:
sudku pro zmeškání, jež uplatňuje jen odvolací duvody _~matecnosÍ!
podle §28 čís. 2 a 4. zák. čís. 131/1931 sb. z: a n; a § 477 CIS; 2 a 4 c.
ř. s. nelze tedy před odvolacím soudem projednavaÍ! celou vec znov,u,
kdyŽ o ní dosud vůbec projednáno nebylo a all1 rozsudek ne?yl vydan
soudem řádně obsazeným, a odvolací soud, jenž ?,á v takovy.c~ vecech
činiti nápravu, nemůže postupovati jinak, nez zrusenllT~ zmatecn~ho r,ozsudku a vrácením věci prvé stolici by věc byla podle zakona prolednana
procesním soudem což se dosud' nestalo. Nejvyšší soud yyslo,:~l proto
v rozhodnutí čís. 13109 sb. n. s. právní názor, že v P?d?bnyc~ ~r:padech
rozhodne odvolací soud o odvolání usnesením v zase~a~1 neverejnem ~,se
nátě který musí býti složen ze tří soudců z povolall1 a ze dvou 'pr~s~:
dícíclI (§ 32 zák. čís. 131/1931). Dovolatelk.~ tedy nepoch~blla, ,UCI~I~SI
odvolací návrh, by napadený rozsudek I s nzer.um mu pre~chazeJtcI?,.
byl zrušen, pochybil však odvolací soud, maje ne~pr3'v~e z~ to, ze!
vzhledem na takto upravený odvolací náv!h ~e n.emusI vecne .oblrat:_ob:
sahem odvolání nepřipustiti důkazy navrzene obema st~anaml k dol!~en~
pokud se týče k' vyvrácení uplatň~vaných dů:,o;lů zmatecn~~Í!, a zamlll-!!
tudíž odvolání na podkladě úplne nedostatecnem (§ 503 CIS. 4 a 2 S· r.
s.). Bylo proto podle § 35 zák. čís. 131/19_~1. sb. :. a n., a § 510 c.~. s.
napadený rozsudek odvolacího soud,u zruSIÍ! a vec vraÍ!Í! odvolaclmu
soudu s příkazem ve výroku uvedenym.
čís.

13599.

úprava pachtovného při zemědělských pachtech (vládní nařízení ze
dne 29. července 1933, čís. 164 sb. z. a n!).
.
Zásady § 9 vl. nař. jest použíti nejen na pachtovne, které. z~"plat
nosti vládního nařízení teprve dospěje, nýbrž i na pachtovne J1Z zaplacené.
(Rozh. ze dne 2. června 1934, Rl 415/34.)
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s, o udp r v é s t o I i ce vyhověl návrhu achtý' b
.~e, lY bylo pach.
tovne upraveno podle vl. nař. čís 164/1933 P"
1933 nevyhověl vš k . h navr
' h . .
pocmaJlc. hstopadem
~ Je o d
u,]:ly ,bylo upraveno i.za období 1932 až
1933' Rek
.
u r s n I s o u vyhovel zádosti pachtýř 0 '
~ého i za dobu od I. listopadu 1932 do 31 '"
19;3 ~PTavu pachtov.
zovatel vytýká napadenému usnesení nes ':;J~~ r' " u vo dy; Stě.
9~~vodIU9''3z3'e !l~btyl::dPovolenah sleva pachfovného pz:v~laih~~~~~e~bJoěbCI!
, Jez oJe o pac tovné, kt . ... '1 b"
účinností vládního nařízení a že seerfu~~' m~,~ lti z~plac~no před
nev~tahuje. Stížnost jest ~důvodněna Vládnvl' a nlll " nar;zelll n~ ~ěj
telne o
ht·
k
.
anzem mlUVl zrepokládati p~~b~vn~~ra:o u .~ ~a p~chtovní rok 1932 až 1933 jest
. I
.'
pocma omm dnem v roce 1932 kd
~a o podle pachtovní smlouvy nové období a která k č"
Y ~o.
ne;n v ~?ce 1933, kdy podle pachtovní smlouv období ~ Z~,S\ omm

f

r~~~~P!~1~~~t~~t~ť}*!er~;Ff~~~~~~~íp~~~~;~~eú1:1~~og~~

ňovém roku. Ve vládním' n~řízení není uvo o.."a zprava mluví, o skliz·
veno pachtovné, které již mělo b' ti s I opory, ze. ,by nemo.hlo .by~ upra·
vena .sp~atno;;t pachtovného konc!m pich~~~~ih:~~1~dYJ.~!un mchz srn
k lu·
nezname a hm by se stalo'
ť'
I
, v praxI s oro
hodami slevv pachtovného' t~.P!O I, umys u zákonodárce postihnouti vý.

pl~t~ ~f:;~. r~fáJ~na~r~~n~Yčí~to](jt,~g~3z~b'

veni ti, k?ho.žd'pachtovné
z. a n. vy o ou ustanovem § I privilegu'
'k'
h
.
pachtovní rok 1932-1933'
r d' Je ves ere, pac tovní činže za
ohledu na jejich splatnost. ' JSou· lany ostatm Jeho podmínky, bez
NeJ'vyšší soud nevyhove
' l d ovolacímu rekursu.

čís.
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dn ú Pra::a pachtovného. při zemědělských pachtech (vládni
e 29. cervence 1933, CIS. 164 sb. z. a n.).

nař~~~1Y ~Oho2u9P~dle
ze ne

nařízení

ze

§§ 55 a 102 ústavni listiny zkoumati platnost
. cervence 1933, čis. 164 sb. z. a n.

(Rozh. ze dne 2. června 1934, R I 492/34.)
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Proti návrhu pachtýře, by bylo upraveno pachtovné ze zemědělských
pozemků podle vládního nařízení ze dne 29. července 1933, čís. 164
sb. z. a n., namítl propachtovatel mimo jiné, že vládní nařízení ze ďne
29. července 1933, čís. 164 sb. z. a n. jest nezákonné. S o udp r V é
s t o I i c e vyhověl návrhu a uvedl v otázce, o niž tu jde, v d ů vod ech:
Soud musel se nejprve zabývati námitkou nezákonnosti vl. nař. čís. 164/
33 sb. z. a n., jakožto předurčující. Námitku tu odůvodnil propachtovatel
tím, že prý vládním nařízením překročila vláda pravomoc danou jí zmocňovacím zákonem čís. 95/33 sb. z. an., neb jím bylo vsaženo do vlastnických práv majitelů zemědělské půdy, což odporuje ústavní listině. Je
především poukázati k tomu, že podle § 102 ústavní listiny může soud,
řeše určitou právní věc, zkoumati při zákoně jen, zda byl řádně vyhlášen,
kdežto při nařízení i jeho platnost. Soud je toho názoru, že vl. nař.
čís. 164/33 sb. z. a n. není nařízením podle tohoto ustanovení, nýbrž
zákonem a že lze soudu zkoumati jen, zda bylo řádně vyhlášeno. VI.
nařízení je podle úvodních slov vydáno podle § I zák. čís. 95/33 sb.
z. a n. o mimořádné moci nařizovací. Tímto zákonem čís. 95/33 sb. z. a n.
byla vláda zmocněna, by určité otázky za podmínek v zákoně blíže vytče·
ných upravila nařízením, jež spolupodepisuje president republiky, a dále
bylo v S 2 cit. zákona ustanoveno, že ustanovení takových vládních nařízení derogují ustanovení zákonú upravujíckh týž obor. Již z těchto
ustanovení ve srovnání s § 84 ústavní listiny vyplývá, že vlád. nařízení
vydaná podle zmocňovacího zákona čís. 95/33 sb. z. a n. nejsou vládními
nařízeními podle § SI/I, 84 ústavní listiny, nýbrž jsou jako opatření
podle § 54 ústavní listiny skutečnými zákony, jež však nevydáva parlament, nýbrž moc přenesená. Pro tuto svou zákonnou povahu nemohou
tato nařízení býti podrobena soudcovskému právu zkoumacímu, byla-li
řádně vyhlášena. Takovouto námitku však zástupce propachtovatelů vůbec
nevznesl. Ustanovení § 5 zák. čís. 95/33 sb. z. a n. nelze vykládati tak,
že, dokud vládní nařízení nebylo vládou předloženo oběma sněmovnám,
je neplatné. Zákon vytýká naopak, že neplatným se stane takové nařízení
teprve, odepřou-li obě sněmovny je schváliti, a v tom případě vláda musí
bezodkladně vyhlásiti ve Sbírce zákonů a nařízení, že a od kdy nařízení
pozbylo platnosti. Soudu je známo, že dosud sněmovny ohledně vládního
nařízení Č. 164/33 sb. z. a n. ono rozhodnutí neučinily a ani ve sbírce
nic takového vyhlášeno nebylo. Vládní nařízení čís. 164/33 sb. z. a n.
je tudíž platné, ať již bylo vládou předloženo obéma snémovnám, nebo
nebylo, neboť tato náležitost není zákonem čís. 95/33 sb. z. a n. sankcionována pod neplatností. Platnost takový'ch vládních nařízení je tedy provisa mí do té míry, že platnost jejich může býti Národním shromážděním
zrušena. Po dobu tohoto provisoria však mají plnou moc zákona a mají
zejména i moc derogatorní, zrušovací i proti dřívějším zákonům. R e k u r s II í s o u d napadené usnesení potvrdil.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

D ů vod y:
Nelze sice schváliti názor nižších soudů, že platnost vládního nařízení
ze dne 29. července 1933, čís. 164 sb. z. a n. nemůže býti soudy p"ezkoumávána. Neboť jde o nařízení, vydané na základě zmocňovaCího
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zákona ze dne 9. června 1933 čís 95 kt'
. .
,.'
v rámci jím vytčeném, pročež' sOu"d ~o~re platí Jen mocí tohoto zákona'
1e ~.~ 55 a IO 2 ústavní
!Istmy zko.umati jeho platnost. Nej! šš' ou
ze toto vladní nařízení je platné .'f, I sou ,:sak JIZ opetovne vyslovil
°eatřepí pro přiměřenou úpravu ~ý~~'J:c. vh mezJ~h zn:ocňovacjh? zákon;
delstvI, a nejsouc takovým omezením s~~~ a ~h ytOlVych p0!ll~ru v země_
myslI § 109 ústavní listiny.
rome o v astmctvI, Jaké má na

l09

čís.

v

v

13601.

Bylo-li v době podání žádosti o knihov' , .
(~ 3~ I1!_ dílčí novely) starší knihov'
,ru zapl~ P'?dle § 469 obč. zák.
vestl aru jeho dodatečný výmaz vY~!cC~~vO zanikle, nelze je ani pře(Rozh. ze dne 2. června 1934, R I 500!3<4.I)
, Na exekučně vydražené nemovitosti ' I
'.'
zastavní pro pohledávku Deutscher V vah o pod C 70 SImultánní právo
Na z~placenou část této pohledávky ~;sc, ~s~v3reIn ve vý~i 150.000 Kč.
v~hoveh? u~nesení okresního soudu v 6~I .619.02 Kc bylo dle vrozzastavm pravo pro vykonatelný n 'h d " z, 13. ledna 1929 vlozeno
58.341.36 Kč. Podle rozvrhového a ra m, narok Anny V-ové ve výši
vymazána další část pohledávk ~nerhI z 25. listopadu 1931 hyla
3,5.208 Kč 67 h s příl. a vedlejšíJi zá~~z~ er V?!schussver~in ve výši
teto vymazané pohledávky od C 70
v
y do vyse 3.500 Kc a v pořadí
pohle9ávk y spořitelny v Ch. ve výŠiv~~~~~ sK~uvní právo zá;"tavní pro
prve stolI'ce nepřikázal s v·t 1 v'
ca 13.000 Kc. Souď
13;000 Kč s přísl. v pořadí C 7go~~k gel v C~. pohled~vky 20.000 Kč a
p~avo pro náhradní nárok bylo 'vlože: od~l,ozeno, z, duvo,~u, ~e zástavní
pn provedení rozvrhových Usnesení nel nve ~rm§a tudlz prednost, že
ma,;želé František a Anna Z-ovi neb /e POUZI I' 469 obl". zák. a že
eK r. o~rávněni žádati na základě roz~hPo~e § 237 I?osled~í odstavec
zastavmho pro pohledávku Deutscher yve o usnesen.I za vymaz práva
s o u ~ ?apadené usnesení potvrdil D ů or~ch~ssvereIn.. R,e k u r ~ n í
~xekucm soudce jest oprávněn zkou
v o Y',vJde nejprve o to, 'zda
z~~ované pořadí skutečně přísluší Pa~:' z~~uctované pohledávce popn roku k rozvrhu nejvyššího odán' e pr p~su § 213 ex. ř. může
?y:~ vzat ~řetel k pohledávce kn~ovni p~~~~ ?yfI odpoT .pro~~ tomu, hý
jeJ1ho pozadovaného pořadí a exek v ?ajISdene, co ,do Jejl vyse, i eo do
ohledu k tomu v jakém pořad' ' v cm s,ou ce mUSI proto zkoumati bez
v

r
p{)žadov~n~c ;:t~~

knize }~psána: zda jí
Pk'hfe?áyka.)est__v pozemkové
, a I s u ecne pnslusl. Toto právo
exekucmho soudce nekryje se s
prá~?~latných knihovních vkladlr~~~mv ~koumat} platnost; a správnost
~poclVa na!om, že při rozvrhu n~' všš~h oto J?r:;vo o,:xek~cního soudce
~n na !y naroky, pro které skuteč~1 byl o p~d~nI m~ze byti vzat zřetel
oto pravo exekučního soudce není
o na y o pozadovaného pořadí
e~. ~., podle nichž knihovní pohledá~{vozI20{? stu~tanoveními § 216 čís. 4
n aza I jest v pořadí knihovního
zapI~u, neboť jest věcí exekučního s
hledavce požadované z nejvyššího pOd' c~, by, PO~?UdI!, zda skutečně poo am pnslusI poradí zapsané v po-
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zemkové knize a, když tomu tak, musí ji v tomto pořadí přisouditi, jinak
musí jí požadované pořadí s ohledem na sbíhající se zájmy druhých
věřitelů odepříti, i když pořadí to v pozemkové knize jest zapsáno (viz
sb. rozh. n. s. čís. 4152). V projednávaném případě jde o to, zda pohledávkám spořitelny v Ch. 20.000 Kč a 13,000 Kč přísluší pořadí zapsané
v pozemkové knize. § 469 obč. zák. v doslovU III. dílčí novely praví, že
může vlastník nemovitosti převésti zástavní právo na jinou pohledávku.
Nelze proto vymazati zástavní právo za starší pohledávku a vložiti nové
pro novou pohledávku, a to ani v pořadí takto vymazaného, neboť nová
pohledávka má pořadí dřívější, výmazem by ho pozbyla a nebylo by
později pořadí patrno. Bylo by možno jen vložiti nebo zaznamenati pře
vod zástavního práva váznoucího pro starší pohledávku na novou (viz
Hartmann, knih. VZOl'ce, str. 143). Z knihovní žádosti plyne, že František
a Anna Z-ovi žádali za výmaz práva zástavního za část pohledávky
Deutscher Vorschussverein a za vklad zástavního práva za pohledávky
spořitelny v Ch. ve výši 20.000 Kč a 13.000 Kč v pořadí vymazaného.
Výmazem zástavního práva za starší pohledávku pozbyla tato pořadí,
toto nebylo dále patrno a nemohlo proto zástavníl právo za pohledávky
nově vložené nabýti pořadí zástavního práva vymazaného, třebas za ně
bylo žádáno současně. Ostatně není vůbec zákonného ustanovení pro to,
že vlastník nemovitosti má právo vložiti v pořadí vymazaného práva zástavního za pohledávku dřívější zástavní právo za pohledávku novou.
Vlastník má jen podle § 469 obč. zák. právo převésti zástavní právo za
starší pohledávku na pohledávku novou nebo podle § 37 II I. dílčí, nov.
vymoci si poznámku, že si vyhražuje zápis nového zástavního práva
v pořadí a do výše vymazaného práva zástavního. V souzeném případě
však nebylo žádáno za převod práva zástavního z pohledávky starší na
pohledávku novou ani není, jak jest z knihovního výtahu patrn'o" zapsána poznámka podle § 37 III. dílčí nov., pokud se týče nebylo postupováno podle § 38 III. dílčí novely a nemohlo proto zástavní právo za
pohledávky 20.000 Kč a 13.000 Kč spořitelny v Ch. nabýti pořadí vymazaného zástavního práva za část pohledávky Deutscher Vorschussverein ve výši 35.000 Kč pod C 70 zapsaného.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu spořitelny v Ch.

I

I,'

:

,i,

Důvody:

Nejvyšší soud vyslovil v rozhodnutích čís. 4152, 8388 sb. n. s., na
jejichž důvody se stěžovatelka poukazuje, zásadu, že při rozvrhu nej,.
vyššího podání jest na exekučním soudu, by jednalo pořadí pohledávek,
přihlášených k rozvrhu nejvyššího podání, třebas bylo pořadí stanoveno
zákonem a pozemkovou knihou, a že musí zkoumati bez ohledu na to,
v jakém pořadí účtovaná pohledávka jest v pozemkové knize zapsána,
zda jí požadované pořadí skutečně přísluší. Nejvyšší soud neshledává
příčiny, by se v souzeném případě od této zásady uchýlil. Podle spisu
čís. den. 601/32 okresního soudu v Ch. a knihovního výtahu, založeného
v exekučním spise E 155/33 téhož okresního soudu byl na základě usnesení ze dne 1. srpna 1932 č. d. 601/32 vložen ve vl. čís. 49 kat. úz. K.
podle rozvrhového usnesení ze dne 25. listopadu 1931, č. j. E 234/31·49
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~~gfce~~~;ao~1<~a~7~~oZ ~~h1~~1~1~íá:bá~Pc:u~~~~~~ kčr~~hdu~s:r~e~n«u
y
.vazn?uclho a vymaz označení vložky vedlejší a poznámky s of
censkeho zavazku a bylo současně vloženo na základě dlužn' r f p e)?ro

~n!á;Já~~t3g~~~ l~~~ W~~3Vlávo
dí1číčástky

\7matané
35.208
?rsc ussvyeyrem« per 67.232

pohled~vky Ch-~kt S~~m~l~

Kč 6~ hr~slpřťs~~ ;~eo~I~~~~:;~;D~Jt~~~~:
Kč.

Než tímto pravoplatným knihovní

~:Pj.~sY~~hstezovd~te!kbya
InenabYl~
práva, by na její pohledávku při rozvrh~
y , o po am
vzat zretel ve vtěleném pořadí, poněvadž v d bY

dotycneho vkladu tu nebyly předpoklady § 469 obč zák pok d· t? ye
§ 38 lIL dUčí povely: Pod!e t,ěchto ustanovení záko~a mftže v~st~~k ~~~
movJtosh prevesh ,kmhovm zastavní právo po zániku zástavního dl h
na novou ypo~ledavku, která nepřevyšuje částku zástavní pohledá~ku
(§,469 ?bc, z~k.), nebo může žádati, by v pořadí a do výše záiitavníh:
prava ,:aznouclho na l}emovltosh zapsáno bylo právo zástavní ro novou
pohledavku s omezemm, že nabude účinnosti bude-li do rokt
t
co ,byl pov~~en zápis nového zástavního práv; vložen výmaz zá~t~v~ili'
prav~ ~tar,slho (t38 III. d!lčí novely). Než ~ obou případech se před~
pold~~a, z: ~t~~sl kmhovm zástavní právo dosud trvá, neboť kd ž
v, ;lobe pOd;m zadost; ?, kmhovní zápis podle § 469 obč. zák., pokUd ~e
~yce ~od!e ~ 38 III. dllcl novely starší knihovní právo bylo zaniklé nelze
lci am prevestl, ,anI jeho. dodatečný výmaz vyhraditi. O takový pří~ad tu
~ e. Z exekucmc~ ISplSU E 124/28, E 234/31 a E 155/33 okresního
coudu v Ch. v~s':lta t?to: Pro pohledávku věřitele »Deutscher Vorschussver~:n« z dluzmho UplSU ze dne 26. září 1925 v částce 150000 K'
s pn sl. bylo
zástavní právo ve vl.
č.
5 kat
u' z V. j' a k'o vlozce
' e
hlav'
1"v.loženo
42 'h"
..
, m aV:,~ls.
te oz kat. uzemí a vl. č. 49 kat. území K. jako vložkas~, vedlejs!c~. V exeku~ní věci E 124/28 byla na tuto pohledávku z nejvysslho
podam
za vydrazenou
nemovitost vlč
kat .
územl'.
V pr"k'
,
y, tk 82
768 K'
"
.5.
I azana
cas, a .
c; v teto vlozce bylo pak na základě rozvrhového usnesem .ze d~e 13. led?a 1~39 E 124/28-38 zástavní právo za celou 0~Iedavku jme~lOva~eho ve~itele ,:ymaz~no a ve vedlejší vložce Č. 42 fat.
uz. v, byl vlozen vymaz zastavmho prava za č,rstku 82 768 KY (C 52)
~ylo poznamenáno, že vl. čís. 42 kat. území V. tvoří p~o pohl~dávkU vě~ .
~;tele »Deut~cheryorschussverein« 67.232 Kč s přísl. vl žk hl
' 1
CIS. 49,~at. uzeml K. vložku vedlejší a byl poznamená~ s~ole~ný ~~~~z~k
ve vl. C!s. 97. ,a 153 ka,t. uz'yy. jako dalších vložkách vedlejších (C 58).
!,ohledav~~ jmenovaJ;eh? vente!e.z dl2:žního úpisu ze dne 26. září 1925
~~~130~dlz yP?, ukoncem exekucmho nzení E 124/28 místel původníl::h
'i ,Ke ~astku 67.232 yKč s přísl. a byla zajištěna knihovním
zas avmmy, pravem ve vl. cís. 42 kat. úz. V. jako vložce hlavní
~ ve vl. SIS.' 97 a 15.~, téhož kat. území, a vl. čís.; 49 kat. území K
jako vlo~kach vedlejslch .. V exekuoní věci E 234/31 b l '
c~n~ubdrazbou
. XhY o nudam
1 Y'k" prodány . vl. čís.
" 42 97 a 153 kat . u' z. V. Z,nejvyssl
po. h Y hal on, azana kn:h~vm~uvěřiteli "Deutscher Vorschussverein« na
!~ o po edavk~ ~,dluzmho UplSU ze dne 26. září 1925 ve zbýva'íd
castee 67.232 Kc castka 35.208 KČ,67 h; se zbytkem pohledávk v '~el
»Deutscher Vorschussverem« na prazdno. Na základě rozvrhovélo !sne-

sení ze dne 25. listopadu 1931 E 234/31-49 byl usnesením okres. soudu
v Ch. ze dne 17. května 1932 Č. d. 371/32 vložen pokud se týče Ipoznamenán výmaz zástavního práva a společného závazku ve vl. ČÍs. 42 kat.
úz. V. jako vložce hlavní a ve vl. čís. 97 a 153 téhož kat. úz. jako vložkácj
vedlejších pro pohledávku "Deutscher Vorschussverein« per 67.232 .Ke,
bylo však opomenuto) ve zbývající vedlejší vložce čis. 49 kat. úz. K. poznamenati podle § 112 knih. zák. výmaz zástavního práva za částku
35.208 Kč 67 h, o kterou se pohledávka »Deutscher Vorschussverein«
snížila následkem přikázání této částky z nejvyššího podání k hotovému
zaplacení Podle § 112 knih. zák. jest zapsati všechny změny, které mají
býti proved~ny, na z~stavním právl!. spol~čně vázno~cím převodem: 0?lezením, zatJzemm, vymazem anebo jmak Jen v hlavm vlozce a poklada se
zápis změn v hlavní vložce právně za vykonaný ve všech vedlejších vložkách; částečný nebo úplný výmaz společného zástavního práva ze všech
zástavních předmětů jest také ve všech vedlejších vložkách a výmaz zástavního práva z jednotlivých vedlejších vložek v těchto poznamenati.
Vkladem výmazu zástavního práva pro pohledávku "Deutseher Vorschussverein« ve vl. čís. 42 kat. úz. V. jako vložce hlavní zaniklo tudíž
co do částky 35.208 Kč 67 h"i knihovní zástavní právo ve vedlejší vložce
čís. 49 kat. úz. K. a to přes to, že dotyčný výmaz společného zástavního
práva nebyl v této vložce poznamenán, neboť byl s právním účinem vykonán zápisem v hlavní vložce. Toho stavu byli si vědom~ i žadatelé
pokud se týče stěžovatelka při podání knihovní žádosti č. d. 60 I /32 ze
dne 29. července 1932, ve které na základě rozvrhového usnesení ze dne
25. listopadu 1931 č. j. E 234/31-49 jehož opis prý jest založen ve sbírce
listin pod Č. d. 371/32, žádali o povolení výmazu práva zástav.ního pro
pohledávku "Deutscher Vorschussverein« v částce 35.208 Kč 67 h s přísl.
z částky 67.232 Kč s přísl. a vklad práva zástavního pro pohledávky spořitelny v Ch. 20.000 Kč a 13.000 Kč v pořadí vymazané části pohledávky
35.208 Kč 67 h. I když knihovní soud této žádosti vyhověl a povolil
vklad částečného výmazu zástavního práva pro pohledávku "Deutscher
Vorsehussverein« podle návrhu žadatelky, šlo ve skutečnosti jen o poznámku výmazu, který byl již pravoplatně vykonán ve vložce hlavní.
Stěžovatelka nemohla proto nabýti zástavního práva pro své pohledávky
20.000 Kč a 13.000 Kč v pořadí vymazaného zástavního práva pro pohledávku »Deutscher Vorschussverein« co do částky 35.208 Kč 67 h,
neboť v době podání její knihovní žádosti byl touto částkou dotyčný zá·
stavní dluh zapraven a bylo co do této částky zrušeno i knihovní zástavm
právo takže tu nebylo předpokladu pro knihovní výkony podle § 469 obč.
zák. pokud se týče § 38 III. dílčí novely. Pohledávka knihovního věřitele,
»Deutscher Vorschussverein« a náhradní nárok Anny W-ové, který byl
knihovně zajištěn ve vl. čís. 49 kat. území K. již dne 23. května 1929
v pořadí vymazaného zástavního práva pro pohledávku "Deutscher Vorschussverein« co do částky 82.768 Kč (EI24/28), předchází tudíž v knihovním pořadí zástavnímu právu, jež nabyla stěžovatelka v téže vložce
dne 29. července 1932 pro své pohledávky 20.000 Kč a 13.000 Kč .
čís. 13602.
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Oprava pachtovného při zemědělských pachtech (vládní nařízeni ze
dne 29, července 1933, čís. 164 sb. z, a n.).
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Jde-!i O sll!lo~vu pll;chtovni S n.ěkolíka spolupachtýři, aniž předmět
pac~tu. jest realn~ rozdelen, bylo .predpisu § 7 vl. nař. o způsobu ohlásem naroku na upravu pachtovneho dostatečně vyhověno co do všech
spolupach~~, učin!I~1i m~osoudni .oznámeni na slevu i jen jeden ze
spolupachtyru a pozadal-h u soudu jen on sám o úpravu pachtovného
Při oznámeni nároku na úpravu pachtovného stači byl-Ii nárok
oznámen jednomu ze spoluvlastníků propachtované nento'vitosti.
(Rozh. ze dne 2.

června

1934, R I 550/34.)

. Žádosti Františka H-a o úpravu pachtovného s o u d . p r v é s t olIC e vy~ověl, rek u r sní s o u d žádost zamítl. D ů vod y: Padle
pachtovm sn:louvy ze ?n~ 6. srpna 1928)e pachtýřem usedlosti nejen žadatel .Franhsek H., ~yb:z. ~. Mane !-ova a propachtovateli nejsou jen
lydv~k R. st. a;nl. nybr~ 1 JIch manzelky. O upravu pachtovného zažádal
vsak .len yrantlse.k H. sm..n a .ozná~il to jen R-ovi staršímu a mladšímu,
mkolIv vsak 1 JejIch manzelkam, ackoliv i ty jsou propachtovateli. V dů
~!edku tohoto opomenutí nebylo však vyhověho úplně ustanovení § 7 nař.
CIS. 164/1933, podle něhož jest oznámiti pod ztrátou nároku propachtova~eh, ~edy po~~e.~ 8.3~ obč. zák. v tomto případě všem propachtovatelum, ze pachtýr zada upravu pachtovného.
N e j v y Š š í s o II d obnovil usnesení prvého soudu.
D ů vod y:

_ N;lze schvál!ti náz.or.~apadeného usnesení, že není vyhověno pod~llnkam § 7 vlad. nar. CIS. 164/1933 o způsobu ohlášení nároku na
upraw pacht~yneho; ~ebo~ v souzeném případě jde o smlouvu pachtovOl, podle ol'z neOl. predme! pachtu reálně rozdělen. Spolupachtýře je
p~oto co ~o pachtovmho flomeru považovati za jednu osobu (§ 825 obč.
zakl a jejIC~ prav~ 1 ~ovmnosh k propachto'vatelům je posuzovati podle
§:§ 888 ~ ~a~l. ~bc. zak . P?dle § 894 obč. zák neprospívá ostatním
spoludlu~n~kum jen takova uleva neb osvobození, kterou dostane jeden
spoludJuzmk p~o "s v o 1f o s o b u«. V souzeném případě však neuplatnil
~ranhs~k H. narok ~a up!avu pa~htovn~ho :,jen pro svou osobu«, nýbrž
jako narok plynouCI. z veCl sam~; ?ocIlena sleva.• pachtovného přijde
k dobru nejen .FranlIsku H-OVI, nybrz} ~polupachtyrce Františce T-ové
(§.893 obS' zakl· Prot~. bylo dostatecne vyhověno předpisu § 7 vlád.
nar. z 29. cervna 1933 CIS. 164 sb. z. a n., když mimosoudní oznámení
~~roku r;a slevu učinil F~antišek H. sám, a když u soudu jen on sám pozadalo upravu pachtovneho.
pž. při. výkl~.du. § I zák .• Čís. 593/1919 o ochraně drobných paChtýřů
zemedelskych, jlrr;Z bylo narí~~no, že pachtýř musí do určité doby propachtovatel.I n~?? Jeho h~spodarské správě písemně svůj nárok oznámiti,
vYslovIl nej"l'ssI soud zasadu, že stačí oznámí-li pachtýř jed n o m u
z~ spoluvlastník.~,.že se domáhá obnovy pachtu (sb. n. s. čís. 907). Této
za~ady j!,s~pouZIlI 1 pro oznámení nároku na úpravu pachtovného podle
vlad. nar. CIS. 164/33, takže stačí, byl-Ji nárok oznámen jednomu se spo-

luvlastníků propachtované nemovitosti.

O něm jedr;ali u .soudu. ~udvík
R. st. a Ludvík R. ml., kteří při tom zastuP51valI 1 sve manzelky, ]ezto Jde
o správu jich volného majetku (§ 1238 obc. zakl·
čís.
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použival-li zaměstnavatel dělníků. zarněstna~~c~ při hos~~ářstyí
i při tlučeni štěrku kladivkem, byl ~?~m~n v?patřl!i je oc,!lrannyml br~:
lemi nebo jinak proti úrazu odletujlclml třískami. Zamestnavatel. roCl
podle § 1313 a) obč. zák., nechal-li jeho šafář dělníky pracovati bez
.. . t
ochranných brýli.
Promlčeni nároku na náhradu škody (úrazem oka) p~cma eprve
propuštěním poškozené~? z. nem?cničního ošetřováni, byl-b mu teprve
tehdy znám rozsah a vyse Jeho skody.
(Rozh. ze dne 2. června 1934, Rv I 1993/32.) .
Žalovaný majitel velkostatku použil žalobce,

je~žbyl ~.něho ~aměstn.án

při hosnodářství, i při tlučení štěrku kladlVkem,'pn k!~r~~to pracI byl zalobce dne 15. prosince 1927 zraněn na oku odletnuvsI tnskou.z kamene.
Žalobou zadanou na soudě dne 24. prosince 1930 domahal se zalobce na
žalovaném náhrady škody. P r oc e sní s o u d . p r v é s t o II c e .uznal
žalobní nárok důvodem po právu, o d vol a c 1 s o u d napadeny, rozsudek potvrdil.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Dllvody:
Nižší soudy neuznaly, ž~ žalobcův ná~ok psali žalova~.ému. na náhradu škody je proto po právu, že žalovany porusII mm. nar;zeOl z~ dne
23. listapCldu 1905 čís. 75 ř. zák., neopatřiv žalo~ce ochrannYI:ll ~rylemI,
ač provozoval kamenolom po živnoste~sku, a nem.p;oto zapotrebI se z~
bývati v tomto směru vývody dovolalll. Pokud .ll1ZS1 soudy rozhodly" ~e
žalovaný je práv žalobci za škodu, kterou utrpel dne 15. pr.~smce .1'9:2~
poraněním oka, nepochybily. Bylo zjištěno, že ~aloyaný pouzly~1 ~elll1k~
zaměstnaných při hospodářství, neměl-li pro- ne pra~e hos~odarske, 1 pn
tlučení štěrku kladívkem, a že tomu tak bylo 1 dne b. pros!nce !927, ~d~
žalobce byl zraněn odlétnuvší třískou z kamene na oku. Ze.'p n tlu~~n}
kamene mohou odletěti z kamene úlomky a mohou fjoraOltI pr~cuJlcI,
musil si žalovaný jako podnikatel při obvyklé pozornostI,.kterou ma P?dle
§ 1297 obč. zák každý vynaložiti, býti vědom a, zamestn~va1.-h hmto
způsobem dělníky bylo jeho povinnastí podle § 1157 obc. zak., by ]e
opatřil takovým n~činím, aby jejich. bezpečnost !ěl~sná a zdraví výkOl:em
práce nebyly ohrozeny, pokud to o\Csem bylo mozne, podle p?V~y sluzby.
Zaměstnavatel má voliti takové náčiní, které podle okolnostI pnpadu jest
s to ochrániti tělesnou bezpečnost a zd~a~í zaměstmlp~e .. T~ovým prostředkem na ochranu očí před zranemm odletU]IClt;ll t!Iskaml .Jsou
ochranné brýle. Neopatřil-li žalovaný žalobci ochranne bryle, am JInak
jeho oči proti ,úrazu neochránil, porušil tím povinnost, kterou mu § 1157
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obč. zák. ukládá a jest práv
'k d k "
leží na tom, zda žalovaný n~~:1 o ~, ~era ,~alobci z toho vznikla.
vě?~I, že,~těrk se tluče. Nechal-li š~gr;-t~ l'~az k tlučení štěrku a
bryh, rucI za toto šafářovo zavinění ž~I~~ao . e Pdral co§valtl bez ochranných
N"
....
ny po e
313a obč. zák
. ~muze obstah am namitka žalov 'h '
"'''
"
pr,:vne posoudily, vyslovivše, že žalob:~e~J ze mzsl soudy yec. mylně
mlcen~: Podle nauky i podle ustál'h
hPOdl~ §. 14?9 ,obc. zak. pro.
rozh. CIS. 2607 3082 5409 7102ene o roz odovam ne]vys. soudu (srv
promlčecí Ihůt~ běžeti, třeba' takové ~~~I~S~i 1,17 5) je k to~u, by počal~
zalo'hy. V souzeném případu utrpěl ' I b
s o ,y'. by vystacila k podání
1927; lze přisvědčiti dovolání že t~! Od ce zre~enbl oka dne 15. prosince
!estl, nemohl však tímto okamŽikem ještte~,~a ~ kC~ snad pociťoval boo
ja~ dl0!1ho potrvají, zda na oko bude sl ye e I, ]~. e bo.lest.1 bude trpěti,
zpu~obJ!ost, vše to mohl zvěděti tepy a zme~s~ s~ hm jeho pracovní
osetrování dne II. dubna 1928 t' :rve propustemm z nemocničního
výše jeho šKody, a jest proto pr~m;~n: em"btYtl mtu teprve znám rozsah a
I pOCl a I eprve od toho dne.

1
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Kdo si vybral u kameník
h t .
koupil jej a dal kameníkovi ~. z o ovych pomníků náhrobnl kámen,
vyryl určité jméno stal se tmť~a~ by ~ tohoto koupeného kamene
nlkem zakoupenéh~ kamene. ,ze amen provedl tento příkaz, vlast(Rozh. ze dne 2. června 1934, Rv II 504/34.)
Žalobce vybral si z hotov' ch
'k'
'"
kámen, koupil jej a přikázal O!ovi Pbm~l. u u Bedncha O-a náhrobní
snulé manželky byl postaven na 'žfd y :;nen ~ovyrJtí jména jeho ze·
k tom~ ú~eln potřebné povolení židov~;és em
~ ?devzdal mu
bce . hrbltove
hrobm kamen zabaven k vydobyt·
Ko vyryh naplsu byl náBedři~hem O-em. Žalobě o nepří 1 !~nez: e p~ ledávky žalovapého za
p rve s t o I i c e vyhověl D' P s nos exe uce pro c e s n I s o u d
hrobní kámen od O-a kou'"I ~ vo d y: Jest. prokázáno, že žalobce návzdání k nabytí vlastních!!' b al ze 1 vlastmc,tyl n~ něho přešlo, nebot' odeO
Náhrobní kámen jest dozajiS1a pf ~m!f pnpade ,:ahrazeno znameními.
vzdání z ruky do ruky Znam •e me em, y ~tereho není možným odepomník byl vyryt nápi~ .ím ur ~mr:' bylo) ze zalobce ~al příkaz, by na
z~pisem zjištěno, byl a d~Šlo pr~~Yk kJer y ;.a ~mem JIŽ, jak zájemním
~ak. Žalobce byl již ~utečně po kou o :vz am amen~ podle ~ 427 obč.
ze s ní mohl libovolně
'1"
p~ amene v takovem pomeru k věci
rytí nápisu na pomn& :cj:h~akla~ah, i!lkž i či!,il, dev příkaz k vy~
I k odevzdání a jest vlastníkem
po~ avem na ~rbit?ve. Došlo proto
koupil před zabavením O d vol spol}1eho k~m.,ene len zalobce, neboťiej
Prvý soud neposoud'l "
. ~ C I S O. u zalobu zamítl. D ů vod 'y'
vodil, že došlo mezi 1s~~~v~~~~~r~~ stra~ce ~ráv~í když ze zjištění vy:
smyslu § 427 obč. zák. Podle § 427 b~l .u p.revo !' yecl znameními ve
nepřipouštějících přípustné před' . o c. z~. j~ u vecl, skutečné předání
am znamemml, buď odevzdáním listiny .

''"f.

VI

vlastnictví prokaznjící nebo nástroji, jimiž přejímatel nabývá možnost
držby věci výlučně se zmocniti. Tyto předpoklady nejsou splněny. Přede
vším náhrobní kámen jako věc movitá připouští hmotné odevzdání,
k němuž také podle žalobcova přednesu dodáním a postavením na židovském hřbitově mělo dojíti. Vyrytí jména zemřelé manželky žalobce na nábrůbek nelze pokládati ani za listinný průkaz vlastnictví ani za nástroj,
pomocí něhož by mohl žalobce volně a výlučně s věcí nakládati. Nedošlo
tedy ještě k předání věci podle § 425 obč. zák., žalobce vlastniclví pomníku nenabyl a nemůže proto uplatňovati ve smyslu § 37 ex. ř. ohledně
zabaveného pomníku právo výkon exekuce nepřipouštějící.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsvdek prvého soudu.
Dlivody:
V souzeném případě uplatňuje žalobce právo vlastnické na náhrobní
kámen, který koupil dne 28. března 1933 od Bedřicha O-a, který!žto
kámen byl později u O-a zabaven žalovaným. Jak zjištěno, vybral si žalobce z hotových pomníků u Bedřicha O-a zabavený náhrobnií kámen,
koupil jej, načež dal O-ovipříkaz, by do tohoto koupeného kamene vyryl
jméno Katbarina Sch. Udělil-Ii tudíž žalobce PO kupu náhrobního kamene
O-ovi příkaz, by vyryl jméno Katharina Seh. do zakoupeného kamene, by
tedy zpracoval materiál jím konpený a jednal-Ii O. podle příkazu žalobcova, vyryv nápis, je jasno pro každého, že se vlastníkem kamene stal žalobce, který s kamenem tím, jenž náležitě specifikován, výlučně a libovolně nakládal.
čís.
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Výkaz nedoplatků na pojistné přispěvky k revírní bratrské pokladně,
jenž není potvrzen příslušným báňským hejtmanstvím, nýbrž báňským
revírním úřadem, není exekučnlm titulem podle § 79 zákona ze dne 11.
července 1922, čis. 242 sb. z. a n. a § 1 ex. ř.
Lhostejno, že báňský revlmi úřad byl podle § 7 (3) vl. nař. ze dne
22. prosince 1922, čís. 392 sb. z. a n. delegován báňským hejtmanstvím
k ověřování vykonatelnosti výkazů nedoplatků na přispěvky dlužné revírní bratrské pokladně, nebyla-Ii okolnost ta z exekučního návrhu zřej
ma, aniž v něm osvědčena.
(Rozh. ze dne 7.

s o udp r v é

června

1934, R I 389/34.)

s t o I i c e povolil exekuci na základě výkazů neďQ
zadržených pojistných příspěvků k revírní bratrské půkladně. R ek n r sní s o u d exekuční návrh zamítl. D ů vod y: Stížnost jest odů
vodněna, pokud uplatňuje, že výkazy nedoplatků, jež tvoří exekuční tituly,
nejsou opatřeny doložkou vykonatelnosti, potvrzenou příslušným úřadem
a že proto nejsou zákonnými exekučními tituly. Podle § 79 zákona ze
dne II. července 1922 čDs. 242 sb. Z. a n., který byl uveden v účinnost
vyhláškou ministerstva pro veřejné práce ze dne 12. září 1924 čís. 202
sb. z. a n., vymáhají se zadržené pojistné příspěvky exekucí politickou
platků

,

f
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nebo ~oudní ,a ~xekuce se pro,;ede na zá~ladě výkazu n~doplatků, po.
tVlzeneho, bar;sk~m hejtmanstvlm, v)ehoz obvodu revírm bratrská po.
kladna ma sve sldlo, Takto potvrzene výkazy nedoplatků jsou exekučním'
tIhIly po~le § I ~x. ř. Výkazy nedoplatků předložené vymáhající strano~
nejsou ysak ?p~tre!lY d?ložk0l! vyk6~!ltelnosti přip~tenou báňským hejt.
manstvlm, nybrz ba?skym revlrmm. uradem, tudíž ur~dem n~příslušným
a nelze proto tyto vykazy nedoplatku uznalI za vhodne exekucní tituly ve
smyslu § I ex. ř.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Jde o exekuci na základě výkazů nedoplatků zadržených příspěvků
pojistných k ,~evírní bratrské pokladně podle § 79 zák ze dne ll. červ
vence} 922 CIS, 242 s.b .. z, a n. Soudu přísluší jen přezkoumávati, zda
tyto vykazy nedoplatku JSOU formálně správné a tudíž exekučním titulem
kdežt? věvcnvo~ jejich správnost přezkoumávati soudu nepřísluší. A ll;
jest pn,s,vedclh re~ur~mmu soudu, že, předložené výkazy nedoplatků neod,
P?vldaj! f~rmalne.pr~dplsu § 79 zak čís. 242/1922 sb. z. a n. Tento,
zakonny l?~~dpIS,. j~?Z nabyl podle vyhlášky ministra veřejných prací ze
dne 1.2, zvan 192~ Cl~. 29,2 sj. z. a n. plat?osti, dnem 1. října 1924, ustav
novuj~, .ze zadrzene pnspevky se vymahajl exekucí politickou nebo
s~,!dn!, ze s.e exekuc~ pro~ede !la základě výkazu nedoplatků potvrzeného
banskym hejtmanstvlm, v jehoz obvodu revírní bratrská pokladna má své
sídlo, va ~e j~enované výkazy jS?U exekučn~mi tituly podle ustanovení § I
exekucmho rad!! ze d?~27,' kvetna)896 cís, 79 ř, zák, Předložené vý_
kazy nedopl:"!ku,, na j~jlchz za~lade ? povolení exekuce žádáno, nejsou
potvl !eny banskym hejtmanstvlm, nejsou proto listinami formálně bezvadnyml a nelze je pokládati za exekuční tituly podle § 79 zák. čís. 242/
!?22 sb, z. a n. a ~) ex. řádu. Výkazy jsou potvrzeny báňským revírním
uradem v M" ale urad ten není podle § 79 zák čís. 242/19Q2jJovolán
k t?mu, by potvrzoval výkazy nedoplatků a nemůže proto potvrzení báň.
skym revlfl,!ím úř~gem nahraditi zákonem předepsané potvrzení báňským
h~Ltm,!-nstvl,m., S,t~zovatelka poukazuje v dovolacím rekursu k tomu, že
bansky :-evlrm ur~9 v M. byl podle § 7 (3) vládního nařízení ze dne
22. ~~OSI~C~ 19Q2 CIS. 392 sb. z. a n. delegován báňským hejtmanstvím
k.ov.erovam yykonatelgoslI výka.zů nedoplatků příspěvků 91užných re.
v:r~l blatrske pokladn~ v M.,pez okolnost ta nebyla z exekucního návrhu
zrej,ma am nebyla v ne!" o-"yedčena, takže pro soud bylo rozhodným je,
dme ustanovem ~ 7,9 zak CIS. 242/1922 sb. z. a n., a nelze nej~yššímu
soudu k okolnostI této v dovolaclm rekursu tvrzené přihlížeti pro zákaz
.
novot v řízení rekursním.
čís.

13606.

Pokud vnucený správce byl oprávněn k úmluvě s věřitelem'cnž
pře? za~ájením vnucené správy dodal do spravovaného podni~ lanzem s vyhradou vlastnictví, že věřitel ponechá zařízení ve spravovaném
podníku a že mu za to bude placeno odškodné.
(Rozh. ze dne 7. června 1934, R I 524/34.)

Ex e k u ční s o u d schválil dohodu mezi vnuceným správcem majitele hotelu a firmou F. a odpočítal 7.759 Kč jak? výdai.vnucené správy.
Rek u r sní s o _u d ne.s.c~válil dohod~ vnu~ene,ho sprav~e s fu:mo~ F.
s tím, že ~a ni. pripadapclch, 7.759 Kc nema býtI vzato jako vydaj na
správu z vynosu vnucene spravy.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

S názorem rekursního soudu, že se úmluva mezi vnuceným správcem
a firmou F. vymyká účelům vnucené správy, nelze souhlasiti. První soud
zjistil, že skoro celé zařízení hotelové bylo z přísl~šenství hotel}! vylo~.
čeno, protože bylo dodáno firmou F, s vyhradou pray!" vl~stn~~kéh?, a ~e
tato firma byla oprávněna ustoupiti od smlouvy a zadal! zanzem zpet,
takže, by vnucená sprá~a mohla býti ~eden~ a jinde z.ařjzení ~otelové n~
bylo lze si zaopatřiti, Ujednal vnuceny spravce se zmmev,>u flrm.ou s vy.
hradou soudního schválení ujednání, že firma ponechá v podmku pres
sezonu celé zařízení aže jí za to bude vyplaceno odškodné. Po~le to~oto
zjištění došlo k tomuto ujednání již po vyřízení sporu a vnuceny spravce
vstoupil vlastně v ujednání učiněné jižvdryve ~Iužníky, jak~ vysvítá z pro:
tokolu z 13. prosince 1933, a bylo ucmeno jen ~ ton;u yh" hy ..,::nucena
správa mohla býti účelně vedena. Pod~~,tohoto ujedn~m nesl? j~~ o pia:
cení splátek na kupní cenu, jak se nizsl soudy mylne dOmmVajl, nybr~
šlo o placení odškodného za používané zařízení hotelové ponechane
firmou F, vnucenému správci, bez něhož nemohla se vnucená správa pro,
vésti takže tu šlo ve ;rkutečnosti o výdaje, kterých k hospodaření na ne·
movitosti dané do vnucené správy bylo třeba (§ 121 ex. ř,). Vnucený
správce byl k ujednání úmluvy oprávněn a prvý soud ji podle § 112 ex. ř.
právem schválil, třebaže se tak stalo z jiných důvodů.
čís.

13607.

Veřejní společnici jsou účastníky v dobrovolné dražbě navržené likvidatory veřejné obchodni společnosti.
Ustanoveni § 5 dražebního řádu ze dne 15. července 1786, čis. 565
sb. z.s. neplati, maji-lipfipadnouti vydražiteli továrniho podniku za
nejvyšší podáni výrobní a prodejní pomůcky, jakož i vzorkové kolekce
bez zvláštní úplaty.
Likvidatorfun veřejné obchodní společnosti neni zabráněno, by neprodávali knihy a spisy společnosti.

(Rozh. ze dne 7.

června

1934, R I 616/34.)

K návrhu likvidatorů veřejné obchodní společnosti povolil s o u d
p r v é s t o I i c e dobrovolnou veřejnou dražbu t01~árny se vším ptíslu,
šenstvím podle dražebních podmínek. Rek u r snl s o u d vyhovel re'
kursu veřejných společníků a zamítl náv:h Ii!"'ldatorú" by byla povolen~
dobrovolná dražba továrny podle drazebmch podmmek D u vod y.
Civil ni rozbodnutí XVI.
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Podle dražebních podmínek obdrží vydražitel za nejvyšší podání bez
další úplaty s továrnou a s jejím příslušenstvím i nákresy vztahující se
na technický provoz továrny, dále veškeré. kolekce vzorků a· všechny
ostatní výrobní a prodejní pomůcky, vydražitel jest však povinen kdykoliv
dáti nahlédnouti v ně likvidatorům až do skončení likvidace. Tyto věci
nejsou nikde seznamenány ani odhadnuty a podle oněch ustanovení dražebních podmínek jsou darem vydražiteli, jenž jich má nabýti za nejvyšší
podání bez další úplaty. Třebaže jsou likvidatoři oprávněni samostatně
stanoviti dražební podmínky a třebaže zcizení nemovitosti, není-Ii souh!a~u všech sP9lečníků, lze ~rovésti jen vy~ražením, nejsou přece oprávnem hkvldatoru v tomto smeru neobmezena. Podle doslovu dražebních
podmínek jde tu vzhledem k tomu, že nákresy atd. nebyly jednotlivě uvedeny ani oceněny, o prodej továrního podniku, jak stojí a leží. K tomu
však nejsou likvidatořioprávněni, nýbrž jest třeba svolení všech společ·
níků. Bylo proto zamítnouti návrh na dobrovolnou dražbu podle dražebních podmínek (čl. 137 a 145 obch. zák.).
N e j v y Š ,š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
D

ů

vo d y:

Nelze ovšem přisvědčiii dovolací stěžovatelce, že společníci Oustav
P. a Robert P. nebyli oprávněni k rekursu. Jako společníci zrušené společnosti mají nepochybně hmotněprávní zájem na výsledku dobrovolné
d~~žby nayrže~é li~vidatory, jsoy tudíž tí?:to ř~zením ve svých právech'
pnmo dolcem, Jest ]e proto povazoval! za ucastmky podle § 6 zákona čís.
I~O/1931 sb.z. a n., a jako takoví byli podle § 37 tohoto zákona oprávnem k rekursu.
Jinak však nelze dovolacímu rekursu upříti oprávnění. Není závady
že výrobní a prodejní pomůcky jakož i vzorkové kolekce jež mají podl~
~ražební~h podmíne~ připadnouti vydražiteli bez zvlášt~í úplaty, nebyly
]ednothve sezonamenany a odhadnuty. UstanOVení § 5 dražebního řádu ze
dne 15. července 1786 čís. 565 sb. z. s. zde neplatí, poněvadž pomůckv
a kolekce nemají býti prodány jednotlivě jako věci movité. Dobrovolnou
dražbu lze povoliti podle § 275 nesp. říz. i bez předchozího odhadu a
,stačí když byla udána vyvolací cena. O prodeji podniku, jak stojí a leží,
bylo by lze mluvil! jen, kdyb~ likvidatoři prodávali podnik se všemi aktivy a pasivy, což se však nedeje. Ani o darování nelze mluviti poněvadž
se dostane i za uvedené věci úplaty v nejvyšším podání. Usta~ovením čl.
145 obch. zák. není likvidatorům zabráněno, by neprodávali knihy a
spisy společnosti. Platí jen pro případ, že by byly po skončení likvidace
ještě v držení společnosti.
.
čís.

13608.

Pojišťovací smlouva.
. Stanovl-li všeobecné pojišťovaci podmínky při pojištění proti povmnému ručení, že se oznámení o pojistné přihodě má státi do určité
doby, co třetí osoba mimosoudně přivedla svůj nárok proti pojistníkovi
ku platnosti ne b o, bylOCIi pro čin, na němž se nárok zakládá zahá~
jenotrestní řízení, jest zahájení trestního řizeni oznámiti do též~ doby

zda poškozeny' mimosoudně náhradní nárok již uplatňoval
zr'etale
ez nic
~,
'kati, z
a' dolde
b'U'
nelze s oznámením o zahájem' trestnl'h'"
o nzem ce
.•
e l,
tň . , 'h d' h nároku"
i k pozdějšímu upla ovam na ra utC,
:",
'
.
.
Pokud opominuté oznámení zahájem trestnlho n~eut n~el? vliv am
na zjištění pojistné příhody ani na zjištění neb objem pinem závazku
pojišťovny,

(Rozh. ze dne 7. června 1934, Rv I 1830/32.)
Žalobce, majitel pily, byl pojištěn u)alované pOjišťovny proti povi?nému ručení. Dne 10. března 1931 utrpel na p!le ur~z Antomn L. hm, ze
mu byly při řezání desek pořezány prsty. Dne 15. brez~a 1931, bylo pr.otl
žalobci zaháeno trestní řízení v němž byl žalobce uznan vmnym L-ovy"!
úrazem. Teprve dopisem ze dhe 28. dubna .! 931 ohlás~~ žalo?ce. žalovan:
o'išťovně úraz a dopisem ze dne 15. kvetna 1~31 JI ?znamll, ze An
io~ín Lpožaduje na něm ?áhradu šk~~Y. Antomn L. zaloval ~apotom
žalobce o náhradu škody a zalobce Se s.hlm v,rro,,!!al na.7.000 Kc. Po.dle
čl. 14 pojišť. podmínek nastávala ztr,ata p0]1stneh9 prava: .?eoznam~l-l~
ojistník pojistnou příhodu pojišťovne do osml dnu po dobe, kdy trel!
~soba přivedla svůj nárok proti pojistníku ku ~1~tnos~1 nebo, bylo:h pro
čin na němž se zakládá nárok, zahájeno trestm nzem. cl. 1,6 l!0J. pc:dmí~ek pak ustanovoval, že ~trát~ pojistné~o pr~va prc: porusenl oh~aso
vad povinnosti nenastane, ]esthze, nestavsI se, umyslne neb z .h!~b~ nedbalosti neoznámení je omluvitelné nebo ne"!elo-h vhv.u, ~a zJlstem pojistné příhody neb na zjištění neb na obJem.u,z:vaz~u PO)I:,~ovat~lova. Žalobě pojistníka proti pojišťo~ně, by byl? zJlst~no, ze PO]~stov.a~~ smlouva
mezi žalobcem a žalovanou Jest po prav;t ~ ze zalovana pO]1st ovna Jest
povinna krýti pojišťovací prípad vzmkl~ urazem Ant?mna L;a, o b.~
II i ž š í s o u d y vyhověly, o d V? 1 ~ c I S? u ,d z techto. duy o. d u.
V rámci odvolacího důvodu nespravneho pravmho poS?U~e~l1 vytyka odvolání, že soud prvé stolice neprávem shledal ,vyvl?em zalobcoyo ve
smyslu čl. 16 poj. podm., a uplatň:!je v tom. smeru,. ze ,~sta~ovem ods~:
1 čl. 14 o oznamovací povmnostJ pn zahalem trestmhO}lZem ".l!ebo« pl~
mimosoudním uplatňováni n~hra~f.1íh? náro~u r?;,um;h Jest ]ma~" nez
disjunktivně, že se neohlášem zah,;]en! trestnl~o n;,em stalo z hrube ~e
dbalosti a že mělo vliv na stanovem objemu pO]1stnepo":,mnosl! stra~y zalované. Soud odvolací souhlasí sice s odvoláním v tom, ze se ~o~le ,cl. 14.
poj. podmínek oznámení st~ti mělc:} př! ~imosou~ním ;tplatnem nahradního nároku, i při zahájem trest. nzem, ze ne?znamem, stalo-l~ se proto,
že pojistník naň zapoměl, nebo že si ho nepo.vslll~l, mo~lo bybyt~.!trubou
nedbalostí a že mohlo míti vliv na objem popstn,eho ;,avazku pOJlst ov~y,
neboť nelze popříti, že pojišťovna mohla pn vcasn.e zn~losl! trest~lho
řízení a před vynesením odsuzujícího rozsudku zas:rhnuh~ do o~ha]oby
žalobcovy neb uzavřením předchozího smíru,"~, posko~enJm dOClhh vysledku příznivějšího, než dosaženo bylo pozdeJslm. sm}rnym vy!,ovnamm
na 7,000 Kč. Avšak přes to rozhodl prvy soud sp;-avne, uznav ~alov~nc:u
povinnou krýti zažalovaný úraz. čl. 16 poj. podmlllek ustanoWJe tohz, ze
ztráta pojistného práva pro porušení. ohlašovad povllln?stJ ~e~astane,
když, nestavši se úmYSlně nebo z .h!1~b~ ne~bal?shJ, neoznamem Je .ol}llu:
vitelné , nebo , nemělo-li vlivu na z]istem pO]1stne pnhody nebo na zJIstem
41-
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nebo na objem závazku pojišťovatelova, t. j. i v případě, že omluvitelno
není. Prvý soud poukazuje právem k tomu, že o hrubé nedbalosti v souzeném případě nelze mluviti, an žalobce ohlášení učinil, jakmile zvěděl
o mimosoudním uplatňování nároku poraněného, a že neohlášení o zavedení trestního řízení neomlouvá zapomětlivostí nebo neznalostí (přehléd
nutm) předpisu, nýbrž tím, že mu jinak rozuměl, že si jej, jak výslovně
namítá, vyložil po svém, a tento omyl uznává soud za možný vzhledem
na doslov čl. 14 a za takový, který jde podle § 915 obč. zák. na vrub žalované pojišťovny. Nelze nepřiznati, že doslov cit. čl. není zcela jasný, a
nelze proto vyčítati žalobci jako hrubé zavinění pokud se týče jako hrubou
nedbalost, že mu neporozuměl tak, jak měl, t. j. tak, jak mu rozumí odvolatelka po případě odborná literatura a soudní judikatura. Nejasnost tohoto předpisu přirozeně musí jíti podle § 915 obč. zák. na vrub pojišťovny, ježto ho ve svých pojišťovacích podmínkách použila. Jestliže však
žalobce opomenul zahájení trestního řízení ohlásiti, nikoli úmyslně, o lom
není vůbec řeči, a nikoli z hnrbé nedbalosti, pak podle čl. 16 poj. podm.,
i když neohlášení mohlo míti nepříznivý vliv na zjištění pojistného závazku pojišťovny nebo na jeho objem, skutečnost úrazu jako pojistné pří
hody je nesporna - nemá to míti za následek ztrátu práva! na smluvní
plnění pojišťovny a soud prvé stolice právem uznal, že pojišťovací
smíOuva, o niž jde, jest po právu a že žalovaná strana je povinna krýti
pojistný případ z úrazu Antonína L-a.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vo d y:

S dovolatelem jest souhlasiti, pokud vytýká, že žalobce stihá hrubá
nedbalost v tom, že pojistnou příhodu, úraz přihodivší se na jeho pile
dne 10. března 1931 Antonínu L-ovi, oznámil dovolatelce teprve dopisem
ze dne 28. dubna 193 I, neoznámil však podle ustanovení čl. 14 všeobecných pojišťovacích podmínek dovolate1ce do osmi dnů ode dne 28. března
1931, kdy mu byla jako obviněnému doručena obsílka k soudu, že bylo
pro úraz zahájeno trestní řízení. Předpis odst. I čl. 14 všeobecných pojišťovacích podmínek žalované, že oznámení o pojistné příhodě má se
státi do osmi dnů, co třetí osoba mimosoudně přivedla svůj nárok proti
pojistníkovi ke platnosti, nebo, bylo-Ii pro čin, na němžj se nárok za,
kládá, zahájeno trestní řízení, nezavdává při pozorném čtení poichybnosti o tom, že oznámení o trestním řízení jest oznámiti do osmi dnů bez
zřetele, zda poškozený mimosoudně náhradní nárok již uplatňoval čili
nic a že s oznámením o trestním řízení nelze čekati, až dojde i k pozděj
šímu uplatňování náhradních nároků. Pochybnost, kdyby snad mohla
vzejíti, mizí se zřetelem k ustanovení odst. 5 čl. 15 podmínek o tom, že
pojistník jest povinen zříditi si v řízení trestním na požádání pojiMo- .
vatelovo obháj-ce a že jest pojišťovatel oprávněn přiděliti pojistníku sám
obhájce druhého. Z ustanovení těchto jasně vyplývá, že pojišťovatel, aby
toto oprávnění mohl vykonati, musí míti o ·trestním řízení vědomost, již
má umóžniti oznámení podle čl. 14 podmínek. Než, i kdyby se přes to
připustilo, že může vznikati pochybnost o ustanovení čl. 14 podmínek,
bylo na žalobci, aby se o jeho sniyslu informoval, po případě z opatrnosti
oznámení o trestním řízení přece učinil, jest však hrubou nedbalostí,

'"
lu ustanovení oznámení neučinil, ~ vykdyž pn pochybnostecl' ot s;n1t~áty nároku z pojištění. K zachovam teto
dával se tak v nebezpecens VI.
f 'alované pojišťovně by tato mohla
opatrnosti l:yl ~alobc~ povm~n I l?r~~ zuzná za vhodná. přes to však od:
učiniti opatrem, kte~al ve svep~á~~~ mylně I zanedbá-Ii pojistník z hrube
volací soud ne~osoU. I spor,
dmí~ek' neztrácí podle čl. 16 nárok
nedbalosti ozmll:~em P.o~:~~io~lt g~rušení t~ vliv ani na zjištění pojistné
ze smlouvy POjlS ~~f::", b objem plnění závazku pojišťovatelova. Odpříhody, adm nat~jls ~n.'n~! ~ důsledku svého názoru, že žalobci, nelze vyvolacl sou po e o,s ra .
'b'
db I f rozsudek prvého soudu
týk~ti, že ozntmt;n1e0ťofl~ut~~t~r:ko~nnoeStí ~~~ý~a\. Soud t~n shl~dal, že
neprezko~ma , ,.~c sd , enp~minuté oznámení trestního řízem neme~o, vll,v
v souzenem pllpa e o '"
.
'''ť'
b bjem pinem zaani. na }jištění, p~jistné bnhJ:"te~mje~: sZJ~l~~t. n;řf ~aprosté jednoduvhaZktu u~raaIOzvuanAentSo~~~~' L_!U j'ak j'est patrný z trestních spisů, ji~iZh' SOU?
c os I
, . . k'
r by v uvedenyc smeprvé stolice p~ovedl důkaz , nelZ~mSeenzl:Ia~~i Pj'a? byl~alovaná strana mohla
,
"
t
.' k
h mohlo mlh opomenu I ozna
~~sobiti na trestní říze?í. ? trestních spis? je~t,beZ~:i~~\~:tir~o ;dsJo~_
k úrazu došlo, i z~v.'neml zalobc?v?
v~e~~t j~Zn~h patrné. I následky
zení žalobcovu. Nez I spo uzavmem -o
' b I i o oznámení úrazu

t

ta

~j~~ěnd~bn~oí~~~n~j~si~;~n~y~Yti~hbyťzjf~it~l~ý5
~táV~ze~hPo'cjliSa:ťn~~atpe~~
'.
. h
.
Ustanovem ovane o
ěnilo

CI

~:'kO~j~~j~~~ ~~~~z~~ ;:~~ mysli objektik'~ !ehých0ro~~~ť~di:tk ~~a~~~

dává na podklade pO]1sťovaC1 smlouvy a s }l ~cn , , ,
které 0nikoli subjektivní, momentJ.!.aIO~!n~~í;Uo~~~la;~iiliť~e:e'pFgniVějšígu.
škozený býv,á Pryh °tCe,hchottnoeoj~~ností na základě trestních spisů není třeba
K po"Souzem vsec
,,"
' .'
f
než právnických znalostí a obvykle zlvotm zkusenos 1.
čis.
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železnični dopravní řád ze dne 13. května 1921, čís. 7,O~ sb:,~. a
železnice musi, vadl-li tomu okolnosti

ll.

opodJta:!1J~':s~~~t ;~~

~~I~f~~~rvOedef~ítidE~':~ ~~~~t'J:;d:: sfa~fo; měrou,

(nizký
že.l?d,~~::~rostoru nebylo lze plně využiti, nelze přičítah draze za ·zavmem,
že nezastavila dopravu.
Překladištní tariio
, VII Iz
užiti
Sazeb překladištnlho vyjimečn~~~ tarifu 10 oddilu
e po
jen byl-li přijem zbožl do překladtste zastaveno,,!" zásilek
'Sazeb překladištniho tarifu oddilu I. o~st. ~ ~~ lze PO~lel ~ ·Ieh na~
jež byly v pře~la~išti. ~~i~eny j~~~~:;e!~:J~~~Y ~áJyJ novýini
~~~~~:~ ~~n:oap~:tla~iŠ~~ v~~t:rých není překážky, by odtud byly
dopraveny dále po vodě do eelnt Clzmy.
(Rozh. ze dne 7. června 1934, Rv I 1944/32.)

.
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Žalující dopravní společnost
Skřivan do Mělníka-překladiště
větším počtem vagonů. Žaloby

13609-

zaslala v červenci 1928 drahou cukr ze
k další přepravě vodou do Hamburku
proti dráze o zaplacení 4.374 Kč a
3.942 Kč 20 h odůvodňovala žalobkyně takto: Žalobkyně měla v 1v\ělníku
překladišti zajištěn dostatečný lodní prostor, nemohla ho však plně pro
náhlý pokles vody použíti a tak zůstala v Mělníku větší. část zboží,
38 vagonů, které musily býti zaslány do Krásného Března-překladiště a
teDrve odtud po vodě dále do Hamburku. Železniční správa účtovala
žalující straně lomené sazby ze Skřivan do Mělníka-překladiště a z Měl
níka-překladiště do Krásného Března, ježto žalující strana byla nucena,
kdvž nalodění z Mělníka nebylo možné, zásilky v Mělníku vyplatiti a
novými nákladními listy dále do Krásného Března \'ypravitl, čímž
vznikla žalující straně podle jejího tvrzení škoda 4.650 Kč, na ktepou
bylo drahou bonifikováno 275 Kč 70 h, tedy škoda 4.374 Kč 40 h a podle
druhé žaloby 3.942 Kč 20 h. O b a niž š í s o u d y žaloby zamítly,
o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Žaloby domáhají se náhrady
rozdílů tarifu lomeného a nelomeného a tvrdí, že nákladní listy byly
opatřeny doložkou: »Žádám však, bude-li příjem zboží do Mělníka-pře_
kladiště zastaven, aby železnice podle svého uvážení a na moje nebezpečí
odeslala zásilku přímo do Krásného Března-překladiště firmě W. a spol.,
Děčín«. Žalobkyně však sama tvrdí, že příjem zboží do staniee Mělník
překladiště zastaven nebyl a dovozovala proto povinnost k náhradě z toho,
že žalovaná železnice nezastavila příjem zásilek do stanice Mělník-pře
kladiště, ač k tomu by.Ja povinna. Povinnost tu dovozovala z ustanovení
§ 3 čís. 4 žel. dopr. řildu z roku 1921 úsudkem z opaku. Soud odvolací
sdílí názor soudu prvé stolice, že ustanovení, na něž se žalobkyně od-'
volává, nepřipouští výklad, který mu žalobkyně dává o povinnosti železnice zastaviti přijímání zásilek v případě, jako je případ souzený. V odvolání poukazuje odvolatelka na ustanovení odd. I. ods!. 4 A a) pře
kladištního tarifu, který zní: "Sazeb překladištního tarifu lze užíti též
u zásilek, které byly v překladišti postiženy jakoukoli překážkou, takže
jejiCh nalodění není možné, a jež budou před zánikem překážky podány
novými nákladními listy do překladišť, ve ktetých takové překážky není,
aby odtud byly dopraveny dále po vodě do celní ciziny.... «. Z ustanovení toho dovozuje odvolatelka, že podle toho v souzeném případě musí
jí býti nahražena přímá zlevněná sazba - správně má býti rozdíl mezi
sazbou touto a sazbou skutečně placenou. Soud odvolací však nesdílí
tento názor odvolatelky, neboť ono ustanovení Se nevztahuje na souzený
případ a nelze užíti obdoby. Rovněž nesprávně odvolává se žalobkyně na
ustanovení výjImečného tarifu 10. odd. Vll. překladištního tarifu ._
str. 44, odstavec č. 4. Ustanovení to jedná o přiznání návratkem přímé
zlevněné sazby do překladiště, oněž jde, žalobkyně však odvolává se naň
bezdůvodně, neuoť výhoda ta poskytUje se podle doslovu úvodního. odstavce jen za předpokladu, že byl příjem tboží do Mělníka-překladiště
zastaven, čehož tu nebylo. V odd. l. překladištního tarifu jsou pod čís. 5
ustanovení o tom, kdy lze použíti sazeb překladištního tarifu, je-li plavba
zastavena pro zamrznutí. Není tam však ustanovení pro případ, je-Ii
plavba zastavena pro nízký stav vody, nebo dokonce pro případ, o jaký
jde v souzeném případě, že pro nízký stav vody nebylo lze plně Využíti
lodní.ho prostoru připraveného pro zásilky dopravené do překladiště.
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6~7

š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších
N .
J v)'stolice , by dále jednal a znovu rozhodl.
sou dII eprve

J),~v o d y:

soudů

",~"

a vrátil

věc

~oci,

příp,ad~

1

u~t

čís.

!
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.
, -, , 1 b' . k o tvrzem ze Jl skoda byla
Žalobkyně opřela ~ z~lobe za ~ ~tl:~1íjem zboží do stanice Mělník
zaviněna, ~ráhou, ,kte!a vcas nezas,a
edostatečnou přepravu z Mělníka,,~
překladlste pr,o }lIzky stav vody/ PI znice říditi př,íjem a dopr,,;vu ZbOZl
o další tvrzem, ze bylo povmnos
a v~~faepřekladištní tarif v dohode s parove shode s paroPlavdbou,_a.n zf. ásilku ku přepravě jen potud, pokud
, možná Podle všeobecného ustaplavbou, a měla te y pnJmo,:: 1 z
jest další přeprava z preklad!sť po y?~eptý dráha odepříti přepravu, nenovení § 3 čís. 4 žel. dopr. r nemuz, at' za vyšší moc a musí tudíž
' ' . t . k InostiJ'ež Jest .povazov 1
.
, , k"k
",
bram-1I omu o o . ' . ,
h b' f dopraveny pro pre az y VySSI
zastaviti příjem záSIlek, J~z nemo, ~':
~ vody S názorem dovolatelky
v souzeném
pro mz y
odle'§ 3
4 žel. dopr.
lze souhlasiti potud, ze zelez~Ic~, ~",P oc ode říti příjem dopravy,
vadí-li tomu okolnosti ?podstatr:UjICI vy~s~ I.I! ~vimiostí jakožto řádného
po případě zastavIÍl prepr~vu, JeztobJ~S, t~~I !tv uchránila odesílatele od
obchodníka, by I?rov~~la cf!ePIav~,\~Zdovo~ného. Tuto péči ukládá jí už
škody, v souzer:em pr~pa e o v~ SSI ří padě bylo zjištěno, že v roce 1928
čl. 380 obch. zak., Ne:: v so,:z~neI.I!.p , , zbóží pro překážku zastaveno
pro stanici Mělmk-prekladlste pnJIman\zk' stav vody v Mělníice, fežto
nebylo, zejména že se ta~ ne~talo P~~a~Inebylo zejména v červenci 1928,
voda v Mělníce byla zduta, ~,ze tom'lníka klesl vodní stav tou měrou, !-e
a že teprve za dopravy ZbOZI fO, Me "f Při tomto zjištěném stavu vec[
lodního prostoru nebylo lze p ne VyU~I 1. ráze stav vody musel býti znám
jest bezpodstatnou výt~a dov~late}ky, ze, ~en potud pokud byla přeprava
a že měla přijmout: zasIlky .. U preppye tom že vČa~ nezastavila příjem
po vodě možná, a ze J~st J~JI zav!n,em v n 'zk' stav vody. Pokud Se dozboží do stanic~ ~ělmk:prekladI~te pro, 1 liltu s rávně k tomu nižší
volatelka dovolava dolozky '! nakl31d'}Im '"im'eč!ho tarifu 10. oddílu
soudy poukázaly, že 3!,~e.b pr~kiidlstí~~~
i60ží do Mělníka-překladiště
r
Vll.
bylo
lz~
pOUZIÍl
J~n,
J
I
K
nebylo.
S tohoto hlediska nárok
t1k
zastaven, cemuz v souz,enem pnpa d
,<c"

i 1

:,
·1

ř.,

'?y

žalobní není opodstatnen., 'd
. že žalobní nárok jest opodstatněn
Pokud Se však v dovolam OVO}Ul e, t'f
dd'] I 4 A a že bylo
a
vzhledem r:. ustanov:e~í, přf~atls~~l~~oV::;:-~í unř~kl~dišiníÍlO t~rifu, takže
vyhověno vserr:. POd'}'lll am .o, t o o, 'přímého "dovozného a nikoliv lomedovolatelka mela n~ro~ na uc OV2.?'
tanovení onoho tarifu bod 3 a ~,
ného, a v so~v:s]os~: s hm poU,k~zuJ\k esdovolatelka, opřevší žalobní n:;nelze dovolanI upnh, ?J?ravnem .. nf l~ci právem dolíčila již v odvolám,
rok o toto ustanovenI JIZ vprvm ~ o 'd t 4 A a) lze' sazeb jeho pož~ ,podle ~řekladiš~ní~ol tanfu ,o~l~~fšk ~a;tiŽeny 'jakoukoliv pře~áž~;lU,
UZIÍl u zasllek, Je:: , y y y pr~,
" budou před zánikem prekazky
takž~ jejich, nalo~efldn~ill fo:n~, ~ř~~adišť ve kterých není překáž~y,
podany novymI nak a nImI ,IS Y od' do celní ciziny. Je nespomo, ze
by odtud byly doP~ytr:k
dal\lOd~~i ~odní prostor zajištěný a lodě tam
e
žalobky?ě
?}e,la
v
h
m
u-pIe
elé množství dopravovaného cukru pro
se naChaZe]ICI nemo ly pOjmouta
I C

I,
i ~
'
I

!

I
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nastavší nízký stav vody An • kl d'"
.
v p~ekla~šti postiženy j~kout~~v ~/~~~ktanf .platí .ll ,;á.silek, které bYly.
zenem pnpadě, že zásilky cukru nem~hťz, ~u! J~st prekazkou tou v souV?'~tYJ a pla.tí J?ro ně zlevněná sazba Překl~~~t~r~pr:venfy ppro !lízk~ s.tav
ZJIS eno a Je I nesporno že se dovol
o an u. onevadz Jest
bod!!, 3 a 60ddíIu I. překladištního tar~:~lka zatchovala podle }Ist~novení
ZbOZl do celní ciziny novými nákladními a pos .arala ,se o ?alsl prepravu
J~e o uplatňované pohledávky 4374 K' ~tty, Jest narok ::alobní, pokud
duvodu opodstatněn.
.
c h a 3.942 Kc 20 h, co do
čís.

1361(}.

Traktor není silostrojem fe srn I § 1 '
z proV?ZU sí~strojů ze dnf J. srpn~81~08 Čízák~.o ručení za škody
'. s.
, r. ~.
Draha ruCI za své zan:íěstnance"
(§ 1315 obč. zák.). Pokud nebyl ::.; J~ř-h prodkázána Jejich nezdatnost
ra nez atným.
(Rozh. ze dne 7. června 1934, Rv I 2020/'32.)
Traktor žalovaného Arnošta M d
a byl zasažen přiiÍ~dějí~V::I ~~a~:mtra!. p.ráv~, bcoI byly
ozeny I traktor i stroj vlaku Žalob"
"
pn cemz y y po- .
o náhradu škody !lni náhradn' ,nt nArok .eraru proti Arnoštu M-ovi
uznán pro C e s ~ í m s o ude naro ,rnosta M-a proti eráru nebyl
~o do zdatnosti závoráře uvedeno p r ~ ~ s t o II c e důvodem po právu.
Jest ~o~ez!lávati dvojí období jeh ~. Ut:'. o d) ech; •~hlepně závoráře
chovam pred okamžikem kd
o cmnos 1. • a ,spustell! zavor b) jeho
až ke srážce. Ohledně sP~štěJ :r~;ro~al pre~ažku při spuště~í závor
s~ musí uzavříti pět minut před ".us danovuJe c!opr~vní řád, že závory
bylI uzavřeny. V souzeném ř', ~~1Jez em vlaku, a lllstrukce, že maj'~
byly?zavřeny nejdříve 4 mi~U~~a4~ nfbll sO?d p~e~v~clčení, že závory
?'yl da~ tři minutv před odjezdem vlak: e~~bPr.~ddPr~le!lm vlaku. Signál
nn. Trebaže postup počínati se spu't.)' a)1z y cml I mlllutu 40 vtesignál , kt'
• pro hradlářes emm
•ery nem" urcen
n 'b "zavor teprve
.. ' kd'
yz se d"ava
b~1 oz~acen jako nesprávný, přece soJd y rz p~o st~mc~,. znalcem K-em
nalu zavory pOČal spouštěti nemohl s t"Y- to~, ze zavorar teprve po sigz této úvahy: Především jde o nepatrP~ r..ova I pezdatnost závoráře, a to
v~ní závoráře dokazuje že 'de s ny .c~sovy rozdíl."Napo!omní choneho z,aměstnance, dále 'jde ~ o ětoe~~e,hhveho, duch~pr!tomneho a zdata ktery zkušenostem závoráře ~plně Yd POS!~Pl ktery zustal bez námitek
poměrům dráhv a silnice dále neb 1 OPOVI, a ~. vyhovoval dopravním
Se p'!. ~řes!l?st 'signálu a 'jeho sprá~n~?ro J~v?rare d~vodu, nespolépat(
zvaneCl zanzení které sám 'asně z
. o u .am .a posleze dalo mu preda p~ed~ídatelný~h poměrec6 želez~~~~il ~~lsel, bs~tu, ž.e př~ normálních
Z vypoctu znalce V-a vy h' 'v "j"v
eso, u e vcasne vyklizeno.
~edlo k tomu, že by závo~y a~ilyz~Jt~fuěo~oc~ dodr!~vání př~dpi,s~ by
ze oba znalci v tom se shodu .',.
o~ o Spusteny. Spravne Jest
zař.íze~í a silná frekvence nil~if~i~f~~ez~adne fUE~ování předzváněcíh~
vah lhutu pět .minut ke s uštění '. mo vou ZT?SllJ ustanovení, dodržonezdatnost závoráře tře6aže př zdavor . !,re,:;to Jest soud přesvědčen že
,
e plS verne podle litery nedodržo~al,

~kuštěny. závory,

:n

'V
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proto ještě. není {)důvodněn~. Mu~ily by k tomu přijíti teště další. ok.olnosti, ktere by mohly prokazatr Jeho nezdatnost, takove okolnostr vsak
zjištěny nebyly, naopak napotomní .chování dok~zuje, ,že, n~můž,e. býti
řeči o nezdatnosh. Oba znalci oznaClh napotomm chovam zavorare za
úplně správné, soud se připojuje k těmto vývodům. Závorář seznal při
spuštění. závor překážku. Pro mlhu neviděl, oč jde. Signál: "Všechny
vlaky stál«, nesmí dáti, jelikož k tomu ještě není příčiny. Telefonuje do
stanice Ř., aby vlak neodjel, aby nabyl času, podívati se, co se děje u závor. Obdrží po několikerém zavolání sdělení, že vlak již odjíždí, běží
naproti vlaku, varuje u traktoru se nacházející osoby a zastavuje vlak,
i když o něco později. O cl vol a C í s o u d uznal žalobní nárok eráru
proti Arnoštu M-ovi z polovice důvodem po právu a rovněž žalobní
nárok Arnošta M-a proti eráru uznal z polovice důvodem po právu.
Ne j vy Š š í s () u d obnovil mezitímní rozsudek prvého soudu.
D

ů

vo d y:

V souzeném případě jde o uplatnění vzájemných nároků na náhradu
věcné škody ze srážky traktoru s osobním vlakem na přejezdu dráhy.
Pro řešení otázky, podle kterých zákonných ustanovení jest vzájemné
náhradní nároky posuzovati, jest rozhodující vyřešení otázky, zda traktor jest silostrojem po rozumu § 1 aut. zákona. Zákon o ručení silostrojů
sám nepraví, co jest považovati za silostroj. Při vydání zákona nebylo
toho třeba, poněvadž ministerské nařízení ze dne 27. září 1905, čís. 156
ř. z. tehdy platné, vytýčilo pojem silostrojů, na něž se vztahovala bezpeč
nostní opatření. Toto ministerské nařízení, jež bylo nahraženo ministerským nařízením z 28. dubna 1910, čís. 81 ř. zák., dosud platným, stanoví

v § 1, že z jeho ustanovení jsou vyňatY' hasičské automobily, jakož i takové jízdné silostroje, které nejsou ustanoveny ani k dopravě osob, ani
k dopravě břemen, jako parní silniční vá1ce a pod. Tím byl vymezen
pojem silostrojů, jež podléhaly přísnějším předpisům, a, poněvadž bylo
zřejmým účelem automobilového zákona předejíti nebezpečenství, jež při
nášely sebou jízdní silostroje jako dopravní vozidla na veřejných silnicích a cestách při své konstrukci a rychlém pohybu, jest zřejmo, že trak·
tor, který nepřichází vůbec v úvahu jako dopravní prostředek, nespadá
pod pojem silostroje po rozumu § 1 aut. zákona. To plyne i z § 1 ministerského nařízeni z 31. května 1918, čís. 188 ř. zák., kde se stanoví,
že motorové pluhy a při zemědělství p'oužívané traktory jsou z ustanovení min. nařízení čís. 81/1910 vyjmuty, a znovu to bylo zdůrazněno
v čl. II. vlád. nařízení z 30, června 1932, čís 107 sb. z. a n., kde se
stanoví, že se ustanovení tohoto vládního nařízení nevztahují na motorové pluhy a traktory používané v zemědělství. Není-li tedy traktor silostrojem ve smyslu aut. zákona, nelze na souzený případ použíti ani před
pisů § 3, ani § 8 aut. zákona, a jest v obou případech posuzovati mihradní nároky stran podle § 1315 obě. zák.
Pokud jde o otázku ručení žalujícího a zároveň protižalovaného státu,
správně se v dovolání poukazuje k tomu, že dráha jako právnická osoba,
jako neosobní podmět práva závazků, nemůže sama jednati, nýbrž že
jednají za ni její zaměstnanci, a že tedy ručí jen tehdy, jest-li prokázána
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ne,zdatnost jejích zaměstnanců odle § I
"
otazkou nezdatnosti příslušnéhg dr"" 'h315 obc. zak. Odvolací soud Se
!o právem dovolání vytýká. Odvola~ízm o organu nezabýval, takže mu
ze, kdyby byl přesně dodržen řed i ;;oud vyslovIly !om ;;měru názor
proJetrm vlaku spuštěny neb~lo J'/;/~{a~ory maJI bytr pet minut před
dod~žení drážního předpisu jest v .?s o , e srážce a že toto nepřesné
t~ vsak n~jde, nýbrž jde o to zda pncm?~ S?uvlslostr s .n~~odou. O to
veo povazovati za osobu nezdatnouza~or~:e ,~t podle z]1steného stavu
s nazorem prvního soudu kte ' zcel' ,o. es, anc,e Jest však souhlasiti
nelz,e P?v~žoyati za nezd~tné~ tak;e Ps~lp,~dte 'ddr:vodnil, ~roč závoráře
~ vystrz?e duvody, které dovol~cí soud aCh u I o. kazatr na Jeho správně
ovolanr a dovolací odpovědi žalov ,sc dva uJe. K vyvrácení vývodů
p~trný časový zlomek při s uMění z~ne se o~ává, že, i když šlo o ne,
p:edplsu v příčinné souvis!osti s . ~v,:' nenl t?to nedodržení drážníh()
pr,~dzyáněcím znamením před tí;:e o ,ou, ponevadž ři~iŠ traktoru bYl
bhzlCI se vlak upozorněn a nesměl' ~e~ doslo ke spoustení závor, ňa
srpna 1890 čís. 169 ř zák v· t" po restem § I mm. nařízení z 30
blížil. V úv'aze těchto ~jiště~Ýc~e s~~t t:akt~:em na tr!lf, když se vlak
zoru bylo dovolání žalu'ícího a z' eC!1os1 a, uveden,eho právního náa, Jak shora, rozhodnout!.
aroven protrzalovaneho státu vyhověti
Pokud jde o dovolání žalované a '
,
.,
..
posouzení otázky jejího ručení 'ak z~oven protlzaluJISí firmy jest pro
nrkohv ustanovení § 8 aut. zák.; ~ 'brI
bylo ?ov?deno, rozhodující
13
pada ~a vahu, že žalující stát op řl svůJ' 'h 15 O?c. ,zak. A, v tom směru
novenr § 8 aut. zákona a sto'í
na ra d nr narok v zal obě o ustavolací odpovědi. Poněvadž vLka tom, stanovisku ještě v dovolání a dozdatnost řidiče traktoru a jeho P~frv n~~hbYlo, by tvrdrl a prokázal neního nároku podle § 1315 ob' oko bCI o, což pr? posouzení náhradstalo, nezbylo než i dovolání ž~i za; ylo ~ezb~tne nutné, však se nehověti a jak shora rozhodnouti. ovane a Soucasne protižalující firmy vy-

§'f
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Oc~!ana nájemců (zákon ze dne 28 březn
'
a 1928, cí~: 4.4 sb. z. a n.).
»U;lIvatelem« ve smyslu § 20 (I) zák
byt ma a kdo mohl vykořistiti -eh.
o~a .0 ochr. naJ. Je každý kdo
ných úplat Lhostejno z jakého] pr~ u,:,~ln~~l k požadování bezd&vodsn~? je~o..po?kladem' je právo s Ol~~! o .uV?d~. se ?žlván! děje, zda
pOzIVaCI Cl vyprosa či konečně f:kf ~:;st1fcke, Cl pravo uzívaci nebo
Prom!čeci dobu podle § 20 (2) ~y s av bez pr~.vn!ho titulu.
.
od z r u sen í už í v á n I bytu (od . h'ona o OCh~. naJ. Jest tu počítati
Je o uprázdnení).
(Rozh. ze dne 7.

června 1934, Rv I 2040/32.)

Žalobkyně domáhala se n '1
'
,
skytla za uprázdnění byt· aOzba ovane, ~r~cení 50.000 Kč, jež jí poN'
, , .
u.
a n! z s I S o u d
'I b
•
, e J v Y s S I S o u d zrušil rozsudk h
Y za o u zamlUv.
,Y o ou mzslch soudů a vrátil věc
prvemu soudu bv dále J'ed I
, "
na a znOVil rozhodl.
''0,

Důvouy;

Mezi stranami jest nesporné, že žalovaná byla v domě, o který jde, již
od ledna 1919 užívatelkou 5pokojového bytu a že při prodeji své polovice
tohoto domu žalobkyni v lednu 1929 dala si poskytnouti dne 30. ledna
1929 50.000 Kď za to, že do 30. června 1929 uprázdní a žalobkyni ze
svého bytu odevzdá tři pokoje a kuchyni. Tyto skutečnosti by stačily, by
bylo vyhověno žalobě, kdyby . byla vyřešena i námitka promlčení žalobního nároku. Žaloba byla opřena o předpis § 20 (I) zák. o ochr. náj.
ze dne 28. března 1928, čís. 44 Sb. z. a n. Žalovaná nenamítala, Že
dům, o nějž jde a v němž měla byt již od ledna 1929, bvl vyňat ze
záštity zákona z některého z důvodů v § 31 uvedených. Názory odvolacího soudu, z nichž při svém rozhodnutí vycházel, jsou v několika směrech
mylné. Jest zcela lhostejné, z jakébo důvodu byla žalobkyně užívatelkou
pětipokojového bytu a zda právním důvodem pro to bylo užívání společné
věci podle § 828 a násl. obč. zák., neboť zákon, mluvě v § 20 o "Jiném
uživateli bytu«, nerozeznává, z jakého právního důvodu se užívání děje
a zda snad jeho podkladem je právo spoluvlastnické (§§ 828 a 840 obč.
zák.), či právo užívací, nebo požívací podle §§ 504 a 509 obč. zák., či
výprosa (§ 974 obč. zák.), či konečně faktický stav bez právního titulu.
Zákon tedy nemíní »užívatelem« užívatele v pravém slova smyslu (§ 1)04
obč. zák.), nýbrž každého, kdo byt má a kdo by mohl vykořistiti jeho
uvolnění k požadování bezdůvodných úplat. Účelem zákona bylo odpomáhali tísni o místnosti a brániti tomu, aby této nebylo využíváno ke kořistění. Kořistiti může nejen dosavadní nájemník, ale také )'jiný užívatel
bytu«. Tento dodatek byl poprvé pojat do § 20 odst. (2) zákona ze. dne
24. dubna 1923, Óís. 85 sb. z. a n. a zpráva sociálně-politického výboru
poslanecké sněmovny tisk 4077/1923 praví k tomu, že »§ 20 obsahuje
proti dosavadnímu zákonu tu změnu, že v odst. (2) nájemníkovi je postaven na roveň také jiný užívatel bytn z toho důvodu, aby jednání každé
osoby provinivší se proti tomuto ustanovení bylo zapovězeno a tudíž neplatno. V praxi se ukázalo, že jednání podle ustanovení odst. (2) zapovězených dopouštějí se Lejen nájemníci, nýbrž i jiní užívatelé bytu, na
př. osoby příbuzné s majitelem domu, kterým majitel domu dal byt dia
bezplatného užívání. Případy ty byly tak časté, že bylo potřebí na ně
v novém zákoně pamatovati (sr. Kubišta-Srb, Zákon o ochraně nájemníků z r. 1923). Byla tedy žalovaná v době úmluvy se žalobkyní užívatelkou bytu v tomto smyslu. Mylně se odvolací soud zabývá právní'm
poměrem, jaký nastal mezi žalobkyní a žalovanou po koupi polovice
domu, t. j. po 30. lednu 1929. Zásadní omyl tkví v tom, že odvolací soud
směšuje smlouvu o úplatě se smlouvou o dalším užívání bytu žalovanou,
a to celého bytu až do 30. června 1929 a zmenšeného bytu poté. V této
rozepři běží jen o právní poměr mezi stranami, jaký tu byl v době uza'
vření smlouvy o úplatě. V té době byla žalovaná uživatelkou bytu a dala
si od žalobkyně jako kupitelky a své právní nástupkyně polovice domu
vyplatiti sumu 50.000 Kč za to, že jí do 30. června 1929 "postoupí«
nebo uprázdní nebo uvolní - což je vše stejný pojem - část bytu (§§ 20
a 30 zák. o ochr. náj.). Je tedy lhostejné, zda se stala žalovaná po 30.
lednu 1929 nájemnicí a zda její nájem podle § 31 čís. 4 již chráněn
nebyl. Mvlný je konečně názor odvolacího soudu, že se sem předpis § 20
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oněch 50 00

•.
'.
~trany ~upUJící následkem zvláštníh O. Kc ,bl;lo Jen součástí plnění •
~alovana ve skntečnosti byla dostal o uJednam vedle trhové ceny, že
ze kdyby bylo oněch 50000 K· ., a, zka polOVICI domu o 50000 Kc·
nic nar~l1'ta t·1, a že se výplata
.
c cast1 upní ceny! ned
zmíněné
a olby' se proti
s k;tpm smlouvou o nemovitosti V. SUmy m~sI l?o~uzovati v
lacIho soudu, nebot' nešlo o souČás~e to n,rIUVI prave proti náz'o,ur'u"vJ,oSdJOv:So;.tL
za uvolnění bytu a o zvláštn' ú 1 kupm ceny, nýbrž o zvláštní úpl t
c~tnou (§ 879 prvý odstavec ~br :rvu záko~em zapovězenou a tudíž a ~ ,
vy!ky ~ov.?l~telkou odvolacímu ~~~~.). V~lv~ech uve,dených směrech js~~
c. r. s; cmene oprávněny.
u s e Iska duvodu § 503 čís 4
AčkolIv tedy podle toho co uv d
.
.
~O~~d(~)pro, nárok žalobní, 'totiž p;o e~~;oťou tu ~pln~ny všechny před.
zak. o ochr náj
1
•
na vracenI 50.000 Kč podl
neboť žalovaná namítala 'ta~~ ze /recr; t?ho. času ve věci rozhodnoutie
§ 20 (2), tvrdíc, že vyklizení b tg om1cem ?aroku podle poslední vět'
I ~2?,. kdežto žaloha byla poctwia a ~ ~gevzdar.Ií klíčů se stalo 25. červn~
me~IClch. Dovolatelka naproti tom:
. pr~smce 1929, tedy až po šesti
4; ~ervence 1929. Touto otázkou se tv~~~, ze uvolnění bytu se stalo až
p~~. evším ř~šiti. Zákon má v posledn?I~~. soudy nezabývaly, ač ji měly
pllpad .po~e~ nájemního, ale ježt
e ~/O ~2) na mysli pravidelný
na roven "lmeho užívatele bytu« 'est ~ ~ 9 . avcI. (I) klade nájemníku
bytvu tatkodvém ~řípadě ~ počítati Jšesti:::~~~~~hl?rtedpId'su po~žít! obdobně
, e y od Jeho uprazdnění.
u u o zrusenI užívání
čÍS,

13612,

Pensijní pojištění soukrom' ch
•
o
(zákon ze dne 21, února 1929 &s 2r~estnatJcu ve vyšších službách
• Předpokladem bezúčinnostl ' ' • s.• z. a n.~.
cebná péče v odborném ústavu pove,dl podle § ~5 zákona jest, že lédozorem byla skutečně zavedena c~~en:i n:bo v lazních pod lékařským
~~~í~~~o:~ítnuta, není výpověd' b!z:Čin~d:b=tsy~:: ~č:

1

(Rozh. ze dne 7.

čís:

června 1934, Rv I 969/34.)

Žaloba lesního správce na m " t ,
'
byla, uznána. z!l neplatnou a bezJWn~e panstvI, by VÝI;'ověď ze služby
~~??ym pl~ItI zatobci služební požitky o: la by z;alovany byl uznán por 1 s to Ir c.
' y a zamItnuta S o u d y vše ch
NeJ
'.'
v y s S 1 S o u d uvedl v otá20ce, O niž tu jde, v
důvodech:

~ovolatel neprávem tvrdí ne latno
P?~edI z důvodu, že mu byla dá! k ~t, pokud

sr; týče bezúčinnost vý_
pecI (§, 55~7ák. čís. 26/29). Před' o~Íazd onemo~~~v, zažádalo léčebnou
§ 55 zak. CIS. 26/29 jest že léče:' ,.em bezucmnostI výpovědi podle
nebo v lázních pod lékafský d 1)a pece v odborném ústavu léčebním
m ozorem byla skutečně zavedena. Jen,

došlo· li k takové léčebné péči, je výpověď za trvání léčby nebo po podání
žádosti o ni bezúčinná. Žalobcova žádost o léčebnou péči byla však podle
zprávy všeobecného pensijního ústavu ze dne 21. dnbna 1931 zamítnuta
a žádost neměla tudíž za následek bezúčinnost výpovědi, i kdyby výpověď byla dána po podání žádosti. Nesejde tudíž na tom, kdy výpověď
byla žalobci doručena, zdali před podáním či po podání žádosti za léčebnou péči, řízení není vadným (§ 503 čís. 2 c. ř. s.), protože nebyl
o této OKolnosti proveden důkaz VÝillechemstran, a odvolací soud, neuznav výpověď za bezúčinnou z důvodu zmíněného v § 55 zák. čís.
26/29, nepochybil.
čls.
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Opověděno-li k rejstříku zvýšeni vkladu komanditistů, bylo rejstfikovému soudu uvážiti jen, zda ohlášená skutečnost neodporuje rejstfikovému stavu, soud však nebyloprÍjvněn z úřadu pátrati po důvodu
zvýšeni.
'
Při komanditním vkladu jest lhostejno, zda komanditista skutečně
vklad složil, čili nic, a z jakého důvodu došlo k jeho zvýšeni.
K opovědi netřeba předkládati ani usneseni společníků o zvýšeni
komanditnich vkladíl, nýbrž stačl řádná opověď pOdepsaná všemi společnlky v předepsané formě.

(Rozh. ze dne 7.

června

'I

1934, R II 147/34.)

Rej s tří k o v Ý s o n d usnesením ze dne 22. listopadu 1933 zamítl žádost komanditní společnosti o zápis změn v osobách komanditistů
a zápis zvýšení vkladů komanditistů vzhledem ke stabmsační bilanci. D ů·
vod y: Zdejším přípisem ze dne 7. října 1933 byla žádost o zápis změn
vrácena k doplnění mimo jiné připojením usnesení společníků o, tom, jak
má býti naloženo s přebytkem ve východiskové bilanci li připojením bilance za obchodní období, jež bezprostředně předcházelo východiskové
bilanci, obou buď v prvopisu nebo soudně neb notářsky ověřeném opisu.
Dne 15. listopadu 1933 byla žádost po částečném doplnění opět předlo
žena s tím, že žádané bilance a usnesení společníků o tom, jak má býti
naloženo s přebytkem ve východiskové bilanci podle zákona předložiti
netřeba. Podle názoru soudu od předložení těchto dokladů, zejména od
předložení stabilisační bilance, upustiti nelze, neboť do obchodního rejstříku lze zapisovati jen prokázané .skutečnosti. Soudu sice nepřísluší
zkoumati, zda skutečnosti 'vyznačené v bilanci odpovídají pravdě, jest
však zjistiti, zda stabi1isační bilance byla skutečně sestavena a zda vykazuje přebytek, o který mají býti vklady komanditistů z toho důvodu
zvýšeny. Usnesení spol,čníků o tom,jak má býti naloženo s přebytkem
ve východiskové bilanci, bylo žádáno vzhledem k ustanovení § 6 zákona
ze dne 15. června 1927, čís. 78 sb. z. a n. o stabi1isačnkh bilancích. Že
se na použití stabi1isačního přebytku ke zvýšení komanditních vkladů
usnesli společníci později, než při sestavování stabi1isační bilance, vysvítá
již z toho, že v době, kdy byla tato bilance sestavována, činily vklady
komanditistů úhrnem jen 8,000.000 Kč a tep·rve dne 8. února 1933 byly
ii
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zvýšeny na 20,000.000 Kč. Má-li
'.
,
PodpIsem žádosti o zápis zvýšen~e vhlltd;la kto , ze se u;;nesení to
vzhledem k ustanovení § 6 osled' } u "omandltlstu, měla. zaQO!;t.
P?dplSem tvrzení to uvésti
d' ,ll! veta vyse cltovaneho zákona
lecníky podepsáno není V' o all! ze dne 15. hstopadu 1933 již s
novým. komanditistům a' v Y.n~fedf~mf~dltJst,ů . pro ppstoupení vkla~ó'
POVOhtl nelze vzhledem k <
.
{
o o zapl s novych
se stabilisační bilancí R e "kOUUVlSlos!l postupovaných a převzatých
O'
d
. práve rsnl' soudna
u voy:
Prvý soud
. , p~ dene' usnesení potvrdil
a bilance předchozí. Jest Sic~ p;zagu Je, predlc:~ení, ?tabilisační bilanc~
zkot;mal, zda vklad komanditist~ ~~I a'k zf ,n~pns~usl Soudu právo, by
pa de nejde v.šak o splacení d'l
,s ? ecne,~lo~en. V souzeném pří
cenl podniku stabilisační bil~~ci ~~dnybrz o"zv~se~l1, v d~sledku zhodno,
podmku. Právem proto požad"
y, o zvysem, Jez tkVI v hospodaření
zvý'š~ní osvědčena předložení;Jf Er;;./O~d!
~Y byla pravdivost tohoto
1
zeJlcl, ~y mohl býti pOSOUzen rozdll lsacll!hl ll~t;c~ l,bllance předchá_
usn~sem o přebytku vyplynuvším
' , \ ~o o ,ytl prezkoumáno, zda
.. z '!yc o lskove bIlance odpovídá zásadam §§ 4--6 zákona o
n?vení § 19 cit. zák. platí st~~lh~d~~lCh bl1 a[1cí;:h, j~ž vzhledem k ustan~nl; Jest sice pravda, že d~dat~čn' k, ~~ ~ert;z stezoya~elé jsou súčast
lecmky podepsáno býti nemusí neob p~e .ofell! d,oplneneho návrhu spoN e j v y Š š í s o u d zruÚ
sa uJe- I nove dlsposiční prohlášení
prvému Soudu, hy Podle níže lU ~ne~ehl ob5'u. nižších soudů a uložii
hodl.
.
v enyc smermc o opovědi znovu roz-

$

',i

DllVody:
Nižší soudy vyžadují k
.k
'
bylo použito k zvýšení komana'~U ,~ZU, ze stabilisační přebytek kterého.
jednotli,:ých ko.?,anditistů, či~í n~40 01~~~ď sp:ávnšji ke, z1še~í vkladu
obchodll! ohdobl jež přodch' I ' "
. Kc, predlozell! bIlance za
východiSkové bil~nce nebo" sta~~fs~č vy~hfdlSko(vou bilanci, jakož i této
1927, čís. 78 sb. z a n) . ak '" n.l ! ance § I zákona z 15. června
má býti naloženo s· přeby;!e pr~~olen! usnese~i sp?lečníků o tom, jak
uved. zákona). Neprávem
YhťaI?ym ve vychodlskové bilanci (§ 6
o~lášená skutečnost zvýše~í ~~~:J o~emu sd'Udu. hylo jen uvážiti, zda
vemu stavu, na př. zda osob
u, o?,an ltlS~U n~odporuje rejstříko
?,aI?di~isty, s jakými vklady (~Lof~fce~\v opovedl. JSOU zaps~nými kosem techto vkladů. Po dÓvod
o c . ;o,ak.) a Jde-b skutecne o zvýoprávněn z úřadu pátrati To Ul tohoto zvysem nebYl rejstříkový soud
záJeží v tom, že komandiÚsta .~Jne z )'ov,ahy komar:ditního vkladu, jež
lecnostl do určité výše vyjád) ,shbuJe, ~e bud,e ruCll! za závazky spo- .
s~utečně vklad sloŽil, Čili nic r~~e 5~ene~lgg' Pn to~ je, lhostejno, zda
~.
obch. za;kona).' a z jakého
duvodu došlo k jeho zvýšení. Zá:e
znala rozsah ručení komanditist! mK~e~eJnos~ omezuje se Jen na to by
deno, proč došlo ke zvýšení vkl~dŮ / y nJ. ylo, v opovědi vůbec ~ve
meno, že byly vklady zv'še~ m . ~man It~stt;! a ?ylo prostě oznáby tuto změnu v reistřík~ ;~' uSllo ,'y t~ reJstnkovemu soudu stačiti
v~i!řního poměru. 'Proto !by~~d~n~e~otebavse, ostab-Ií jest věcí týkající ~~
mku o zvýšení komanditních kl d' K predk~a9~tl u~nesení společ·
, v a u.
povolen! zadaneho zápisu do-

Ir

r

-

čís.
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stačila řádná opověď podepsaná všemi společníky v předepsané formě.
Ze dodatečné předložení doplněného návrhu společníky podepsáno býti
nemusí, neobsahuje-li nová disposiční prohlášení, seznal již správně re-

kursní soud.
čis.

13614.

I při označovam prodejen jest uživati pln é h o zněni firmy, nikoliv jen jeho části, třebaže částečné zněni firmy měl majitel chráněno
jako známku. Tento souhlasný názor nižšich soudil neni v rozporu se
zákonem.

(Rozh. ze dne 7.

června

1934, R II 169/34.)

Rej st ř í k o v Ý s o u d zapověděl firmě Sborowitz a syn užívati
při označení prodejen, pokud se týče v obchodním styku jen označení
"Sbor«. O ů vod y: Podle usnesení ze dne 5. dubna 1933 bylo zapsáno

v rejstříku, že firma nyní zní »Sbor" Gustav Sborowitz & syn, německy:
"Sbor« Gustav Sborowitz & Sohn. Podle obchodního zákona jest firma
jménem, pod nímž obchodník provozuje obchody a podpisuje. Je tedy na
firmě »Sbon, Gustav Sborowitz a syn, by se podle tohoto přesného ustanovení zachovala a firmu tak znamenala, jak jest v obchodním rejstříku
zapsána. Zakazuje se jí tedy znamenati jen dodatkem "Sbor«,kterýžto
dodatek jest jen součástí firemního znění. Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. O ů vod y: Firma jest jméno, které má individualisovati kupce v obchodě, t. j. v provozování jeho živnosti a v jeho
obchodním styku. Z účelu toho plyne, že má firmy býti užíváno tak, jak
zní. Proti této zásadě prohřešovala se stěžovatelka, když při označování
prodejen neužívala plného znění firmy, neboť prodejny jsou součástí
provozu firmy. Má-Ii stěžovatelka právo užívati ochranné známky »Sbor"
na zboží, nelze jí přiznati oprávnění užívati tohoto označení tam, kde
podle povahy věci nejde o odlišení zboží a výrobků jednoho kupce od
zboží a výrobků kupce jiného, nýbrž o označení provozovny tvořící součást podniku. Není-Ii dovoleno připojovati ke znění firmy dodatky s ní
se nesrovnávající, nelze též připustiti vynechání části slovného znění
firmy, jejíž celek má kupce v jeho provozu individualisovati. První soud
nepřekročil meze své působnosti, neboť nezakazuje stěžovatelce užívání
ochranné známky při označování jejího zboží, nýbrž jen užívání neúplného znění firmy v ohchodním styku, t. j. v provozu živnosti.
Ne j vy Š š í s o u d neVYhověl dovolacímu rekursu, neshledav podminek § 46 zák. čís. 100/1931.
čís.

13615.

Jde o porušení zákona (§ 46 (2) zák. z 19. června 1931, čis. 100 sb.
z. a n.), súčastni\i-Ii se valné hromady družstva a hlasovali-Ii na ni i nečlenové, jakož i, bylo-li členům družstva zabráněno ve výkonu hlasovacího práva, zejména násilim.

čís.
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Rejstříkový

soud jest nejen oprávněn, nýbrž i povinen, by sám po
podání rekursu konal potřebná šetření a po případě i změnil své usne.
sení vzhledem k dodatečně na jevo vyšlým skutečnostem.
Do usnesení rejstříkového soudu, jímž byl zaveden nový rejstříkový
stav, jest přípustný rekurs.
(Rozh. ze dne 7.

června

1934, R II 227/34.)

·t ti i když není i vlast.
k
Knihovní vlastnictví žaiovaneho nemoVI os '.
nlkem naturálním, jest »majetkem« ve smyslu § 99 J. n.
(Rozh. ze dne 7. června 1934, R II 283/34.)
'''té pohledávky opřel žalobce
jest vložer;o práv
miStm p IS
. '1'.
• 298 kat území Š P r v n I s o u
vlastnické na nemovitost ve v ozce c. . " . ' .
. t zá is zakládá
výhověl námitc~ mí~tnJ nePří~I~~~S~~ri;~l:~~tZ~~ěn~~ ~ře:echal Juliu
naMomY.'lu\xrOny~~adtt:~~va~lbYla knihovně připsána, pro:ože byla ve
a aru
-ov ,
h'
t kž prý ji nelze povazovall za masměnné smlouvě omylem vynec ~na, a de zamítl námitku místní nepří
jetek žalovaneho. Rek u r s n I s ou. " t '
roti neknihovnímu
slušnosti z dů;rodu, ž~ knbihovní ;rlas~;~t:šlks pr~fie b~zelstným věřitelům
vlastníku bezvyznamne a ezcenne, m
. k
I § 99 j n
.'
knihovního vlastníka, proti nimž tvoří ma]ete ve smys u
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
.

, Ž

Rej st ř í k o v Ý s o u d povolil zápisy při společenstvu na základě
usnesení valné hromady. Rek u r sní so u d k rekursu členů družstva
napadené uSnesení potvrdil.
N e j vy ,š š í s o u d zrušil usnesení rekursního soudu a vrátil mu
věc, by po konaném šetření znovu rozhodl.
Důvody:

Rekurenti v rekursu proti usnesení rejstříkového soudu uvedli, že se
valné hromady dne 24. února 1934 súčastnili a hlasovali i nečlenové,
z nichž některé také jmenovali. Kdyby tomu tak bylo, bylo by to zřejmým
porušením stanov i zákona, neboť jen členům přísluší vykonávati na
valné hromadě právo hlasovací (§§ 19 a 14 stanov, § 27 zákona ze
dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. z. a § II téhož zákona). Mají-li však
členové po zákonu právo hlasovací, jest porušením zákona a s ním ve
shodě jsoucích stanov, bylo-li jim ve výkonu tohoto p,ráva jakkoli zabráněno, zejména násilím a docela bez zákroků' přítomných funkcionářů
družstva, tudíž s jich souhlasem, jak se tvrdí v rekursu. Tyto okolnosti
důležité pro posouzení otázky, zda bylo při valné hromadě správně pO"
stupováno a zda tedy příslušná usnesení jsou platná, ponechaly i první
soud i soud rekursní bez povšimnutí. Rejstříkový soud mohl sám po podání rekursu konati potřebná šetření a změniti po případě své usnesení
vzhledem k dodatečně na jevo vyšlým skutečnostem, které by činily usnesení valné hromady pro porušení stanov i zákona neplatnými (§ 40
zák. čís. 100/31 sb. z. a n.). Nebránil mu v tom předpis § 32 uved.
zák., který na souzený případ nedopadá. Rekursní soud nezabýval se
těmito skutečnostmi patrně proto, že měl za to, že po provedení rejstří
kového zápisu mMe nastupovati jednotlivý člen jen žalobou, byla-li jeho
individuální konkretní práva porušena. Leč to je zásadním omylem. Jak
již nejvyšší soud vyložil ve svém rozh. čís. 12676 sb. n. s., k němuž se
poukazuje, jest proti usnesení rejstříkového soudu, jímž byl nový rejstří
kový stav zaveden, přípustný rekurs jako proti každému usnesení ve vě
cech nesporných, pokud není vyloučen výslovným zákonným ustanovením
(§ 35 zák. čís. 100/19(1). O takový výjimečný případ tu nejde. Měl
tudíž rejstříkový soud nejen právo, nýbrž i povinnost, aby před r(}zhodnutím konal šetření, zda se porušení stanov a zákona oznámená rekursem
stala čili nic (§ 23 zák. z 19. června 19'31, čís. 100 sb. z. a n.). Neuči
nil-1i tak, jest jeho rozhodnutí nezákonné(§ 46 (2) zák. čís. 100/31)
a bylo je zrušiti.

~Iu~e, f~~~~~~~e§ °99jP~ac~lot~~n~~~ žalovaného

D

ů

d

.I

vod y:

.
. , P dl § 99 prvý odstavec j. n.
Názor rekursního soudu ]e spravny. o e
b které tu nelze podati žalobu o majetkové nár.o~y ':' t.uzemsku na o.s~~ obvodu jest
mají bydliště, u každího ,:,ě~ně. tl~l~s~ue~~::~rSt~lk založení tohoto

~u~fJ;t j:~f j~~~~~h~ ~~~~~~a l~l~é!~lini~eéslinex~ťu~ije~:s~!~t~t~

vlastnictvím žalovane o a. yz. ze
h dnotu ro věřitele (rozh. čís.
právo fobrmální,) ktJe~é fe~myaO~~]e!~~~~nihovní vfastnictví takovou h?~11683 s . n. s..
e
' . . VI t . tvím knihovním muze
notu. ~třetne-li s~ při~ozeré ;rlasttmc~v~: h ;:á~~ vlastnického v §§ 35~
vlastmk nva t ~ r a I n .Iv vY, onra I o • že jednak se statkem k n i h o v n e
b
.. 'oti tře tím osoa 362 obc. zak. vymereny, a e nemu .
n~klá~a.ti"edjedn~k je~~ pr~~~ě~~~ 2:,~~~~d~1 (tř~~~' ~~teriálně nepra';'Ý)
bam, ]ez] na]1 m~]lce ~
b' 'k §§ 21 22 69-71 knih. zak.,
. s t a v k n i.h o v n I \§ '~I~O~sfi ~ů:t~~Á neknih~vní~u vlastníku zacho§ 440 obč. zák. předstižení žádo,sti ? vklad,
§ . 350 ex: ~.). Jhnd n~ml
•
movitou věc dvěma ruznym osovana. SteIne 10~ o uJe po e.
přenechaHi kmhovm ~last~lk !ou~ ťe á předmětem exekuce pro věřitele
bám. Statek nebHhovne pro a;t,Y ~u~ av. kuci a není exekuce tato dotčena
prodatelovy, kten mohou na ne] vesll exe kď ž se domohl titulu nabývapozdějším zápise~. n~byvatele do (kmh, 1 lYr zh bývalého vídeňského
cího již před zaha]emm .~xekuc~O~ro~. PVe~'545/8-1 Ol. U. nF. 4359,
~ejvyš~íh? 8~)ud~ta~e~~~~~~;a platří 'také do k.onkursní podst,:ty pro?~te-

I','

di

I~~ti

této po,:ahy kni}lOvního. ~last~ic~:~J~~~ u~~~~~kIIŽeZje~tj~ he~
právem formalmm, ktere ne!llha zadno I § 99 ; n jak uvedl rekursní
..,
važovati za majetek žalovane o ve smys u
soud.
42
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-čís.
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-

čís.
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čís.

13617.

se ~~~:!tf:l~a~~tíšJ~CdhŽ ::~i~J!ý P~yod n~byl od~znán, nemůže
cizoložstvi s manželkou žafobcoJou spTo~~: : ~r~~~u, oze _~opustiv se
starati žalobce.
'
,
nez se musel
(Rozh. ze dne 7. června 1934, Rv II 778/32.)

čís.

13618.

Je-Ii původním exekučním titulem směnečný platební příkaz proti
osobnímu dlužníku, nikoliv proti povinnému, který je jen hypotekárním
dlužníkem a proti němuž se vede jen v této jeho vlastnosti exekuce
podle § 88 posl. odst. ex. ř., mUže pro útraty, přisouzené vymáhajícímu
věřiteli v této exekuci, býti vedena exekuce jen na nemovitost, která pro
něho jest zastavena, nikoliv na ostatní jmění dlužníka.
(Rozh. ze dne 8.

června

1934, R I 570/34.)

Vymáhající věřitelka vedla na základě směnečného platebního pn·
kazu exeknci proti hypotekárním dlužníkům. Jejímu návrhu, by byla
proti těmto dlužníkům (bez omezení na hypoteku) povolena exekuce k vydobytí útrat, přisouzených vymáhající věřitelce v exekučním řízení,
s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, rek u r sní s o u d exekuční návrh
zamítl. D ů vod y: Vymáhanou pohledávkou jsou útraty, přisouzené vy.
máhající straně v exekuční věci o vnucené správě nemovitosti proti dluž·
níkům podle § 88 poslední odstavec ex. ř. na základě exekučně vloženého
práva zástavního pro vykonatelnou pohledávku. Pro útraty jakožto pří
slušenství této vykonatelné pohledávky může proto býti vedena exekuce
jen na nemovitost, která pro ni jest zastavena, nikoliv však na ostatní
jmění dlužníků, poněvadž nejsou osobními dlužníky vymáhající strany.
Dlužníci ručí jako knihovní nabyvatelé nemovitostí jen touto nemovitostí,
na níž bylo před jejím nabytím vloženo zástavní právo pro vykonatelnou
pohledávku vymáhající strany.
Ne j vy Š ,š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D

ů

vod y:

V rozhodnutí čís. 3940 sb. n. S., k němuž dovolací rekurentka pouka·
zuje, bylo síce dovoděno, že usnesení v exekučním řízení, jimiž byly
určeny útraty exekučního řízení, jsou exekučními tituly ve smyslu § I
ex. ř., třebaže v ních nebylo dlužníku nařízeno zaplatiti je vymáhajícímu
věřiteli do určité lhůty pod důhonem práva. V důvodech bylo všakpoukázáno k tomu, že vykonatelnost takových usnesení nelze dovoditi přímo
z nich, nýbrž z exekučních titulů, na jichž základě bylo zavedeno exekuční
řízení, v němž usnesení o útratách bylo Vydáno. Protože v souzeném pří
padě byl původním exekučním titulem směnečný platební příkaz ze dne
2. prosince 1932 proti osobnímu dlužníku, nikoli proti povinným, 'kteří
jsou jen hi"potekárními dlužníky, a protože se proti nim v této jejich
vlastnosti vede exekuce podle § 88 ex. ř" tedy s omezením na hypotéku,
nelze říci, že tu jest proti nim ve smyslu citovaného rozhodnutí exekuční
titul, jenž by jim osobně ukládal povinnost k zaplacení pohledávky s pří
slušenstvím, tedy i s útratami, s možností exekuce také na jiné jejích
jmění, a není tedy mezi rozhodnutím čís, 3940 a právním názorem rekUl1sního soudu zásadního rozporu, Dovolací rekurentka byla si toho vě
doma, neboť poukazuje k tomu, že prý v exekuční žádosti o povolení
vnucené správy výslovně žádala přisouzení útrat proti nynějším vlast42'

čís.
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-
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ník~m j~ko

osobním dlužníkům. Sama připouští že této dolozvk
~~m nem; Bylo na .by návrhem podle § 523 ~. ř. s. (§ 78 e~ ř lusned0r.lnem onoho usnesení, což se nestalo Nelze ted . k·
pn. vynzení dovolacího rekursu. Jinak souhlasí dovolcí
s 12ravmm nazorem rekursního soudu, vybudovaným na rozhodnut" Sb!!
~JvF soudl; zle dn~I 8;vkvětna 1905, ~!s. 7893, uveřejněným pod ČíS.13tk~
. ., amZ ze pnhl!zetJ k hospodarským úvahám dovolací rekur
by
kdy s
vésti
o to:"
~:ekKf;í.e u bez nebezpecI, ze v exekuci té nedosáhne úhrady pro útrat~

nJ,

z~da~~ v~asvo
pnh~lze!1

po~
tom~

~0~1-1! hypotekv~r~í věřitel vůbec
čís.

úspěchem

ex~~~2

13619.

'I

;1

Projed~áno-!i

v soudcově osobě před novým soudcem
ním platnost nejen dosavadní prohlášení
s an v dříVejSlm jednam, nýbrž jest tomu tak i v ř'"' v
.
v. dosavadním
tndíž i potud
namttka proti změně žalobního důvodu.'
znesena
pro

změnu

z~ovu, m~}í vl?!? j~dná?i 'před

p~o~lášeni

řízení,

(Rozh. ze dne 8.

června

porU~c~:b°yf~~enuteho

Zal~bní

v

st;~IU

soudcem, jest tomu logicky tak i v příčině opomenutého prohlášení v dosavadním řízení, tudíž i potud, pokud nebyla vznesena i námitka proti
změně důvodu žalobního s účinkem druhého odstavce § 235 c. ř. s., nelze
opomenutí to napraviti námitkou před novým soudcem, a je proto strana
s námitkou tou vyloučena.
čis.13620.

Domáháno-li se žalobou zaplacení dobových slev z ročních prémií
z několika pojistek o samostatných pojišťovacích smlouvách, o nichž
byla vydána zvláštní pojistka, jde o samostatné nároky, z nichž jest
s hlediska přípustnosti opravných prostředků posuzovati každý zvlášť.
Pojišťovací smlouva.
Při nároku pojišťovny na zaplacení dobovýcb slev z ročních prémii
jest počítati tříletou promlčecí lhůtu od konce roku, v němž pojišťovaci
smlouva zanikla.
(Rozh. ze dne 8. června 1934, R I 589/34.)

1934, R I 576/34.)

nár?k proti firmě S. o zaplacení 5.800 Kč opíral žalohc
puvodn~ o .to, ze pohledávka vznikla z prodeje masného zboží Ja ~
N.-ov~, Jehoz závod hl?va,:ý yřeyzal, a pohledávku podle § 1409 ohl:
zal<. Le povmen zvaP1al!l1 .. Pn vustmm Jednání ze dne 4. května 1933řed:
nesl
zalobce nove, ze sveho casu dostal za dodané ZbOZl
v' zal'I aceno l'prostřednictvím D b C . ,
e
do výše své tehd~J·~l ap::h~:g~v~okladnY"hže sk však této pokladně zaručil
. I tb .
a y za sve o upltele Jana N-a že tento
~ě16
;Okl~~těo~~~1~~;ii
p~~ti
lo~!adněv
~edostál a žalobce 12:ot~, musil za
No'
t
'1
c, nacez mu pokladna svuJ narok proti
- VI vpo;; OUpl a. Zalovaná se neohradila proti tomuto novému v d
?e~U,p~I us~ním jednání ze dne 4. května 1933, nýbrž teprve pfi ú~~~~
Je nam z~ ~e 12. prosmce Iv933, jež bylo konáno před no 'm soud
~ 0!ld l' 1 Ve ~ t o II c e n~pnpustil změnu žaloby, rek ui's ní s ~~mcÍ
F, ~npustIl; Duy o d '1,: .lezto se žalovaná proti novému přednesu tvonClmu zmenu puvodm zaloby neohradila
v ďl
. d '
!Nve
§ 235vc. s;
její
~ IC,e ne y pr?t~ pn ustmm Jednání dne 12. prosince 1933 o rávněn
k J~Jlmt,1! o~ozdenemu oh ražení se vzíti zřetel a odůvodňovati s~é usne
sem s Izem~ ~ průtahem jednání.
- .
Ne J v y s S I S o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
o

sům připojených a jednacího protokolu. Mají-li podle toho dosavadní
prohlášení strany v dřívějším jednání platnost i pro jednání před novým

•

f. p~~ládati

s~ofeníe: z!:nf~oJseou~á~%~

Důvody:

Rekursní soud posoudil věc po právní str i
'v
v
k
,
d
n nI ne . prOSInce 1933, trebaze se konalo před
novym S?,:, ce~. Podle druhého odstavce·§ 412 a § 431
v
t
kovem pnpade prova'd'1 nove" Je dnání s použitím žaloby, c.
r. s. se v adůkazů ke spi-

f~;r~eP~ft J!f~\~ J~~m~l ji~ př\~ížeti ~hraze~fc~al~~~Vt~t::ší~~ ~~

zalovaný uzavřel se žalující pojišťovnou pojišťovací smlouvy na
deset let. Vzhledem k této pojišťovací době poskytla žalobkyně žalovanému t. zv. dobové slevy. Pojišťovací smlouvy byly však v platnosti jen
dvě léta, načež byly pro odpadnutí zájmu žalovaného na pojištění zrušeny. zalobou, o niž tu jde, domáhala se žalobkyně na žalovaném zaplacení dobových slev. Pro ce sní s o udp r v é s t o I ic e žalobu zamítl.
O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému
soudu, by ji, vyčkaje pravomoci, znovu projednal a rozhodl.
N e j v y Š š í s o u d rekurs žalovaného jednak odmítl, jednak mu
nevyhověl.
Důvody:

zalobkyně se domáhá žalobou zaplacení dobových slev z ročnich premií ze tří pojistek za dvě léta, a to: z pojistky čís. 233.992 slevy 504 Kč,
z pojistky čís. 555.687 slevy 1176 Kč, z pojistky čís. 170.855 slevy
108 Kč. Jde o tři samostatné pojišťovací smlouvy, o nichž vždy byla
vydána zvláštní pojistka, proto zažalované dobové slevy z prernií ke
každé této pojistce tvoří samostatné nároky. Dobová sleva k pojistce čís.
170.855 činLl08 Kč, takže jde o nárok bagatelní (§ 448 c. ř. s.). Jest
proto rekurs k nejvyššímu soudu, pokud jde o tento nárok, nepřípustný
(§ 517 odst. 2 c. ř. s.) a bylo jej odmítnouti (§ 528 prvý odstavec druhá
věta c. ř. s.).
Pokud jde o druhé dva nároky, není rekurs odůvodněn a nemohlo
mu býti vyhověno. Soud prvé stolice zamítl žalobu, maje za to, že zažalované nároky na zaplacení dobových slev zanikly promlčením, ana je
žalobkvně v tříleté promlčecí lhůtě, počítajíc od července 1930, nevymáhala, podavši žalobu teprve 4. října 1933. Ostatními námitkami žalova-

!
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ného se již nezabýval. Rekursní soud sdílí sice právní názor prvého soudu, že se nároky, které jsou žalobou uplatňované, promlčují ve třech letech,
ale jen potud, že jest počítati promlčecí lhůtu od konce roku, v němž
pojišťovací smlouva zanikla, zde tedy od konce roku 1930, takže do podání žaloby (4. října 1933) tato lhůta ještě neprošla. Tento názor rekursního soudu kryje se' s doslovem § 19 zák. ze dne 23. prosince 1917,
čís. 501 ř. z. a dovolací soud se k němu připojuje. Rekurent sice tvrdí,
že se toto zákonné ustanovení netýká nároku pojišťovny, nýbrž jen nároku pojištěnce z pojišťovacích smluv, zejména ne nároku na doplatek
premiových slev, a dovolává se rozhodnutí čís. 4713 sb. n. s. Leč právě
opak vyplÝvá z odůvodnění tohoto rozhodnutí, byť i v právní větě nedopatřením nebo chybou tisku bylo vyznačeno, že se promlčeCÍ lhůta § 19
poj. zákona nevztahuje na doplacení tak zv. premiového rabatu. Avšak,
i kdyby byl právní názor rekurentův, že ustanovení § 19 zák. čís.
501/1917 ř. z. netýká nároků pojišťovny, správný, byla by jeho posice
tím nepříznivější, an by se pak nárok pojišťovny promlčel až ve třiceti
letech (§ 1479 obč. zák.).
čis.

13621.

Simultanni hypotéku jest zapraviti holově z nejvyššího podání, neobsahuje-Ii přihláška věřitelův souhlas, aby druhý dlužník a najmě
ostatní simultanně zavazené nemovitosti byly ze zavazeni propuštěny.
(Rozh, ze dne 8.

června

1934, R I 590/34.)

Pohledávka Spořitelny v M. byla vtělena na c~lých nemovitostech a
vymáhající věřitel Spořitelna v M. přihlásila tuto pohledávku při rozvrhu polovičky vydražených nemovitostí na polovici Josefa Č-a. Při
hláška její zněla, že »přihlašuje dvě pohledávky, jednak kapitál
40.000 Kč s přísl., totiž s úroky, jež v přihlášce byly vypočteny, jednak
kapitál 25.000 Kč s úroky a útratami celkem 74.496 Kč, a žádá, aby
jí byly přikázány k hotovému zaplacení část kapitálu 10.000 Kč, úroky
a útraty, a zároveň svoluje, by vydražitel převzal zbytek kapitálu
55.000 Kč k dalšímu úrokování a splácení podle všeobecných podmínek
hypotečních a podle podmínek a ustanovení dlužních úpisů, který simultanně vázne na obou polovicích této hypoteky. S o udp r v é s t o I i c e
přikázal celou tuto pohledávku z vydražené polovice z nemovitostí Josefa
č-a, a to úroky a útraty obou pohledávek a částku 10.000 Kč k hotovému
zaplacení, ostatní k převzetí vydražitelem, jednak kapitál 40.000 Kč,
jednak kapitál 15.000 Kč za současného zproštění dosavadních dlužníků.
R ek u r sní s o u d napadené Usnesení potvrdil. D ů vod y: Podle
ustanovení § 222 ex. ř. mají ovšem býti pohledávky, pro které jest zří
zena společná a nedílná zástava, zaplaceny hotově z rozdělované podstaty, ale přes to může vymáhající věřitel požadovati zaplacení jen
z určité vložky, pokud ovšem tomu zadnější vymáhající věřitelé použitím
ustanovení §§ 222 a následujících ex. ř. nebrání. V souzeném případě
mohl tedy žalobce, hledě k ustanovení § 238 ex. ř., požadovati uspokojení
i při dražbě poloviny nemovitostí, na kterých vázne simultanní právo zá-

,
-' draz'bě dílů nemovitost, zakona
pn
" ď
tavní ježto podle onoho u~tanove~bě nemovitostí. V souzeném, pnpa ,e
~ích j~st použ}ti u:tanov~m ~ sť::~ě prohlásil, že celou pohleda,:k\1~á

~~:š~j~t~ ;o~~~~~S~~j~~ŠŠ~h; ~?ťáníofo~i~~10~~~ll:e~~rf0a :O~~áV~k

USpok?~n;a s~;ctn~~e~azvt~pftá~ °č~tku 1O'.OO~toKČřr~~Qlamn~~J;~e~~
hO~1itek k ~řevzetí

vymáhajíSím yente~j:én~ nel1e souhlasiti s názore~
~. 'smysl než jak zcela psne zm, a z, z vydražované a rozvrhovane
ťfJovatel~vým: ž" má p,rýd~eJ'~ s:ymYS~h~jící věřitel ,ien úroktY ta ~~ya~yy
I'
Josefa C-a poza
I"
cele nemovl os \.
po lov~c30 Kč kapitálu a zbytek že ~ohf,c,l~~ondal byl by to tak vyjádŠil
~yl rymáhající věři!el takto sv~uI d,r~kUaspřihlašuj; k tomuto !,?zvrhu da z~
eb 1 b uváděl ze celou po e a "
měn 'en vydrazltel pro ane
av~lule ly vydraŽitel, kterým ,rrohJ5bógorK~ k dafšímu úrokování. Prot~
~olovic~, převzal zbyt~~;:P~~~a~ní ~ěřitelé odpor ~epoda~l, a os~~dv:~~~
přihlášce, Jak byla P,o, "k'zal celoU tuto pohledavku, pk " 'ho věstolice zcela opravnene pn, a ,
.
odle žádosÍ1 vymah ,:JICI
hající věřitel žádal, z ~~azeneI8%13~IKčPk hotovémuzaplacem a zbytek
řitele úroky a, utraty a castku
.
, '1
,
ť
S "telnv v M. zrnem
k p~v:~~. š š í s o u d k dovolacímu rekuf~~ h~~zal -dovolací rdm;
usnesenJí 010';1 ni~š!~h sou~ůO~O tK~ ~o~~~bo K~ k hotovému zaplacem.
rentce i kapitalove castky 4 .
,
D ů vod y:
" tu J.'de
,.'
'ohledávky, o nez
. (§v 238
podle § 222 ex. r. jest ~Im~l!anm ~, í Lze sice připuSÍ1Í1 moznost
ex. ř.) zapraviti hotově z neJv~s~h~e Pz~e:ele~ ke zřejmému úč~lub ioho~~
"imk z tohoto praVidla" aysa
ab závaznost simultanm Y, a ?
~~dPilu, spočívajkí~l prav,ese~ ~:žnýni' obtížím z pO'y~hy si~~lta~~~~~
straněna a aby byl? ,ce eno 'y b se tak státi rozhodne Je;t te "y, ě nezavazení vy,plývaJlclm, smelho bY tí Tak tomu v souzenem !'npabd h"d ' ,směru nebylo poc Y nos:,
"tá ale hlavne neo sa o
~~~ ~:ot' přihláška nebyl~ z~~ladf~~~ik aa Uj~en~vitě také druhá Poo~o
vala' souhlas věřitelův, by ~uv Y Neměl tedy soud první stolIce.vu ec
vice byly ze zavazení propu~teny. v'dání knihovní věřitelky Sponte~ny
"hlížeti k nepřípustnému Jmak za" uditi jí také kapitálove polozky
~IM., nýbrž podle př~d?isu zákhnatf{~S~ěřitelka domáha~a také v even1, hotovému zaplacem, J,ak se tOk ~ návrhu svého dovolaC1ho lekursu.
tuelním návrhu rekursmm a pa
čís.

13622.
k

nevylučuje přípustnost žaPo ření pravosti konkursní p~le,dáv Y
p v "J'lhO popřeného poradl.
loby o urcent Je
v
1934 R I 637/34.)
(Rozk ze dne 8. cervna,
"
. k' ho soudu J' ako konkursmho
, I b u u kraJS e
"
'po
žalobce domáhal se za o o
M uznání pravosti sve provlsm
soudu proti sprá\'ci podstaty firmy .

čís.
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'".
hle dávky za sprostředkování ob'ednáv
2.882'50 Kč v konkursu řihláš J.
ky ~anzem prádelny ve výši
uznání 'Pořadí v I. třídě fonk v~~~ 1~ spr,:,:cem ,podstaty popřené a
danoy dne 24. května 1933 p~d ~l1.e ~ ~~řn~z popreného. Žahlbou po,
domahal se týž žalobce proti firmě'
5/3~ okresního soudu
dne ~,6. května 1933 prohlášen konk ., na Je]IZ J~em byl usnesením ze
r~~ne: za sprostředkování objednávk rs, z,~pla~enl provlsní pohledávky
ha]ene rozepře s o udp r v é s t l ' Y zanzen! pradelny. Námitce zá~ u; sní s o u d změnil na ade~é ~ c e vy~ovel a ž~lobu odmítl. R eradl, a zamítl v tomto smě~u námit~~esem,. pol5ud slo, o popfené poV,ObOl: sporech jde o tutéž pohledávku
,;aha]ene rozep~<;. D u vod y:
pre~me!em Sporu jest zaplacení pohledá~~saf ve SPO!u. dnv~ zahájeném
nov~m Jde o uznání pravosti pohledávk y, k edy pInem, ~dezto ve sporu
poprene a popřeného jejího pořadí p. y v onk~~su. sp:avcem podstaty
konkursu podle povahy věci jen ~ I ~t~~r ~aha]eny pred prohlášením
n1m ,s~ud, u kterého byla žaloba poJá~a e av t~ ~amou zů~tává přísluš
nybrz Jen návrh na pokračování v p' ,a ~e rea podatI zalobu novou
(§ 8 (3) odst. konk ř) Na
'" reru~ene?1 sporu podle § 7 konk ř'
rušený se § 113 kou"k. nevz~~h~'~z p~ahaJeny ,a ~y~láše~ím ~padku pře:
protI správci podstaty jenž pohl~d"Vk
a I pOkr~cfvanl, v preruseném sporu'
?plnění ,:.žádost o ~rčení (§ 112 ko~topre), z~e~y původní žádosti
zadosh v zadost určovací nastává
'b r. !lem t!eba, neboť změna
a ~ení :ávady, by soud . rok ro~ama se ou, .Je k 1!1 ~řihlížeti z úřadu
tI spravC! podstaty podle
zl!Ieny te neupravil (§ 40~ c ř s )su1k~
. . . . vsa
onkursní soud je výlučně
príslušný rozhodovati ve
(~ 113,~0r;~. ř.) bezvýjimeč:rr~~~ltdfIatnění popře!lý0 PJhl<;dávek
~yc~ pnhlasených pohledávek ~§ I od~t sp(jr)y o poprene poradl sporb·"
a (3) konk. r.). O poradl ve Sporu dříve zahájeném žalo'
s~ud, u kterého dříve o plnění bylo }~no. ytI nemohlo, a proto okresn~
nym býti nemůže. Při různosti soud: a ovano,. pro spor o pořadí přísluš
v~tI. zyláštní proces o pořadí. P
procesmho •a }wnkursr;ího je oVšem
zustava příslušným soud u kteréh~o t)o~ o .1!zn~.m pravostI pohledávky
o popřené pořadí byl za'há'en t
a o a JIZ dřJve byla podána, a spor
zahájen nebyl a býti nemo61 Neprv&au }oudu ~wnkursního, dříve ještě
ml
tedy odůvodněna žaloba b la'
z~lovaneho v prvém směru jest
směru nedůvodné nebylo ~hb:;vem o~~~t.nuta, ~ročež stížnosti v tomto
'
spor dosud zahájen nebyl a pro~~' b~l a ~:l!I sTeru" o popř~né pořadí"
a rozhodnuto, jak shora uvede
o s Iznos I oduvodnene vyhověno
N'
" .
no.
e J v y s S I S o u d nevyhověl dovolaCÍmu rekursu

k

!'

-

...!

:r

čís.

a to
ze správných důvodů napadeného u
,..,
nebyly vyvráceny a k nimž se hled snesen!, Je!, dovolacím rekursem
d?dá'(~: Správce konkursní po~~taty ~:tk VYd~od§um tohoto re~ursu ještě
pnhlasené pohledávky za sati v , v J. . po e
106,konk. r. povinen
se~na!:1 předložiti konkur~nímu l~~~:iY~~. sOku'!.ubd~Sly, a vyhotovený
mavaJ1. se přihlášené pohledávk v ř I~ . n ~ Use m~ roku prozkonpohledavek a jest správce podst~t po adl, lak.!soy zapsan)' :?o seznamu
y povmen VYJadnh se urclte o pravosti
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Prorogačni doložka v objednacím listě, již se kupitet pro případ
sporu podrobil pnslušnosti určitého' soudu, vztahuje se i na žalobu, již
se prodatel na kupiteli po jeho jednostranném odstupu od kupní smlouvy
podle čl. 355 obch. zák. domáhá vrácení již dodaného zboži.

Ii

.a

13623 -

i o požadovaném pořadí každé přihlášené pohledávky bez jakékoliv výhrady (§ 107 odst. (2) a (3) konk. řádu). Z toho plyne, že i když správce
konkursní podstaty neuzná pravost pohledáVky, je přece povinen vyjádřiti se o jejím pořadí pro případ, že by ve sporu byla pravost pohledávky zjištěna. To plyne z § 112 konk. ř., podle něhož věřitelé, jichž pohledávky podle výsledku zkušebního roku jsou sporné co do pravosti
uebo co do pořadí, mohou se dovolávati jejich určení žalobou, a z § 113
kouk. řádu, který stanoví, že pro projednání a rozhodnutí sporů o pravost a o pořadí konkursních pohledávek je výlučně příslušný konkursní
soud, arciť s výjimkou § 115 konk. ř., kde ovšem podle povahy věci může
jíti jen o určení pravosti pohledávek, takže pro spor o pořadí zůstane
příslušným soud konkursní. Nevylučuje tudíž popření pravosti pohledávky přípustnost žaloby o určení pořadí. Zdánlivá nepravidelnost tkví
zde v tom, že oba nároky na určení nelze vymáhati jednou žalobou u téhož soudu, jak by tomu bylo, kdyby nebyl býval zahájen před vyhlášením
konkursu spor o zaplacení nyní popřené pohledávky.

i

k"k

čís.

(Rozh. ze dne 8.

června

1934, R I 664/34.)

Podle závěrečných listů podrobily se strany pro případ sporu z obchodů, ujednaných závěrečnými listy, příslušnosti věcně příslušného soudu
v
Žalobu o vrácení dodaného zboží po odstupu kupitele od smlouvy
zadal prodatel na okresním soudě v J., jenž žalobu odmítl, vyhověv námitce místní nepříslušnosti. Rek u r sní s o u d zamítl námitku místní
nepříslušnosti. D ů vod y: V souzeném případě odůvodnil prvý soud

J

napadené usnesení názorem, že v případě, že objednací list, obsahující
doložku o prorogaci okresního soudu v ]., pozbyl ve smyslu čl. 277 a 357
obch. zák. závaznosti, poněvadž žalující strana nedodržela přesně stanovené dodací lhůty, pozbývá účinnosti i ujednání o prorogaci a že žaloba o vrácení dodaného stroje na základě onoho závěrečného listu může
býti podána jen u obecného soudu žalovaného. Názoru tomuto však nelze
přisvědčiti, neboť ze závěrečných listů je zřejmo, že pro případ sporu
z obchodu těmito závěrečnými listy ujednaného podrobují se strany výslovně pravomoci věcně příslušného soudu v J I když tedy žalující
strana, nedodrževši lhůtu v těchto závěrečných listech. stanovenou, nemá
podle čl. 357 obch. zák. již právo trvati na plnění ze smlouvy, tímto závěrečným listem sjednané, není tím řečeno, že i ujednání o příslušnosti
soudů pozbylo účinnosti pro další spory z původního ujednání mezi stranami vzniklé, neboť z doslovu doložky nutno naopak vyvozovati, že i pro
takové případy žalovaná strana se podrobila příslušnosti.
N e i 'V Y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

000
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Důvody:

Podle prorogační doložk vb' d
'
.
z něhož jest žalobní nárok ~ vooz Je, naCHn hstě ze ct.ne 2. července 1
spo;u pravomoci věcně přísh~néhovan, JodrobII se :alovaný pro
"
vem § 914..o bč . zák., čl. 278 obc o ~ou .u v J. I?olozku tu podle
P?drobd pnslušnosti soudu ] h, za~. Jest vykladatI tak, že se UOC,anQ1.',
nrho poměru podle kupní s~lo'u~ro vsechny sp~ry, jež by
'.'.
soudu v J. ze dne 29. listopadu 1~l{~vIPlatnJm rozsudkem
",.
pravem odstoupil od smlou
y o ovsem uznáno, že
?odle tohoto ustanovení je k~y ire~ :mysl u ~stanovení čl. 355 obch.
",'"
~dnostranně od smlouvy odst~uPiti ~a~o~~mbek tam uvedených oprávněn ','
o tedy znamená že sice nen'
,
, Ja o y smlouva nebyla uzavře '
yrátiti prodavateli to co mul fo~men zaplatiti kupní cenu, že však m~a;
jako ,v S?uzeném případě o vr:~eo ,ze"s~l~uvy' plniL .~aluje·li prodate~I
p{avmho poměru kUP~í smlouv~~ JIZ I ~ al!hho ZbOZI, jde i tu o spo;
oz a o prorogaci.
za ozene o a vztahuje se naň do.

f

Čís.
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Společenstva (zákon ze dne 9 d b " '
'
Společenstvo jež posk tu. .'. u n~ 1~70, CIS. 73 ř. zák.I).
lem vklady i od hečlenů j~t ke uver SVY'f!1 c1enům a přijímá za tím úče
Třebas prokurista spol • tl~em plneho práva.

-

p.ředstavenstva a dOzorčí r:~~nsm~' b~! ~~tanoven neprávem usnesením

rlSty veřejně oznámeno zá ise~ duze re~, osoba, bylo-Ii zřízení prokuna takové prohlášení obch~dník o.~.?I~censtevního rejstříku spoléhati
lalo·1i Společenstvo po více let ~o~~I~~n~1 ~ veťejnosti, zejmén'a neodvoosoba vystupovala jako prokurista a P~d ~senlla trpěl?-I}, :my zapsaná
pISQVa a za ne hstmy.

(Rozh. ze dne 8,

června 1934, Rv I 1610/32.)

ŽalUjící firma domáhala se

•

,

~znáno ~ráv~m, že jest po právu :1~~lovanem .společ~nstytl, by bylo
za~obkym. a zalovaným prohlášením ze v; o ~~ko)emstvI, ujednaná mezi

s~ u, z~ zalované společenstvo

ře

!Je. ce~ve!lce 1930 toho ob.

d~yk~, zalobkyně za firmou K. ~al~~:~' Jako ruk?]mI ručení za pohle.
pn~oC1 P5'dle zákona ze dne 10 ří'na 13mu 3'polecenstvu bylo povoleno

sem, o n~ž byl opřen žalobní nárok b 24, CIS. ~40 s~. z. a n. Prohlá"
ven~tva zalovaného Společenstva ,~o podepsano.:predSedou předsta.

vane společenstvo namítlo že

a pro. unstou. Jrndnchem W·em. 'žalo.
býti prohlášení
ze znzení Jindřicha W.a za rok'
' ]Imz vsa Jindřich W nebyl'
n~v~dž, o~porovalo stanovám p o unstu ?ylo nepl~tné a nezáva;né, po:
v~ne dltI len předsedou okrll dl~ .kt~rych ~e ?luze podpisování žalo'
predstavenstva, že u pO'd~isu JS~Yh Jeho nam<;st~em a jedním členem
P!okyru a že Schází platné llsn~~ r:c ~ W·a schazI dodatek vyznačující
rehozto usnesení bvlo podl t em preds!av<;nstva a dozorčí rady kte.
uznaly podle žaloby o d v ~ ISaan?v zapodtreb\ O b a niž š í s o 'u d Y
,
C 1 S o II
z techto dÍ! vod Í!: Jádrem

POdep.sánopředsedou jeh~ pře~~~~e~~~~ 9!u:st~akmělo

věci jest rozřešení otázky prokury Jindřicha W'a, Řeše tuto otázku, vychází procesní soud z názoru, že sice byla Jindřichu W·ovi odvolatelkou
udělena prokura neprávem, že však přes to jest uznati Jindřicha W·a
za prokuristu, poněvadž přes skutečnost, že prokura ta byla zapsána do
společenstevního rejstříku a přes právní následky ze zápisu toho plynoucí přejíti nelze. I soud odvolací má za to, že Jindřichu W·ovi byla
udělena prokura proti právu, dochází však k tomuto poznání na jiném
základě, než soud procesní. Podle napadeného rozsudku byly udělení
prokury v cestě dvě překážky: jednak to, Že odvolatelka není kupcem
plného práva, jenž jediné má právo na prokuristu, a jednak to, že ve
stanovách odvolatelky není na ustanovení prokuristy pamatováno. S tímto
stanoviskem nelze však souhlasiti. Na rozdíl od procesního soudu jest
dáti odpÍ!rkyni za pravdu, že odvolatelka provozovala obchody aspoň
z části, poněvadž její činnost spočívala nesporně i v přijímání vkladÍ!
od nečlenÍ! a v poskytování úvěru členům a v dávání směnek do oběhu,
což jest činností, kterou lze zařaditi mezi relativní obchody čl. 272/2
obch. zák. Poněvadž podle ustanovení § 13 zákona o společenstvech.
(zákon z 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák.) v doslovu zákona ze dne 13.
října 1928, čís. 183 sb. z. a n. stačí tl společenstev k nabytí vlastností
kupce plného práva, jenž jediné mÍ!že prokuru uděliti, i jen částečné provozování obchodÍ! bez ohledu na zpÍ!sob a na výši zdanění, nelze odvo·
latelce upříti právo na prokuristu. U dělení pro kury nevadilo ani to, že
stanovy na pwkuru nepamatovaly, neboť, i když ve stanovách na prokuru
pamatováno nebylo, mohla valná hromada pro kuru uděliti. Ustanovení
Jindřicha W·a prokuristou nebylo však v pořádkU z důvodu jiného, Pro·
kura má totiž daleko větší objem, než zástup čí moc, kterou je vybaveno
představenstvo společenstva, neboť prokura jest neomezenou plnou mocí
ke všem právním jednáním, která provozování obchodu s sebou přináší
a jedinou výjimkou, jež se týká zcizení a zavazení nemovitostí (čl. 42
obch, zák.) a nemůže proto býti udělena představenstvem ani se sou·
hlasem dozorčí rady, jež nemohou na jiného převésti více práv, než samy
mají, nýbrž valnou hromadou společenstva. V souzeném případě však
nebyla, jak nespomo, prokura udělena valnou hromadou, nýbrž jen před·
stavenstvem a dozorčí radou, což však nestačí. Nelze proto udělení prokury Jindřichu W-ovi srovnati ani se stanovami odvolatelky, ani se zákonem. Přes tuto slabinu jest však se soudem procesním souhlasiti, že
jest Jindřicha W-a proti třetím osobám považovati za prokuristu, poně·
vadž byl odvolatelkou ohlášeu jako prokurista k zápisu do rejstříku, tento
zápis, když se stal, odpovídal zajisté prohlášeuí odvolatelky, prohlášení
to, i když bylo s hlediska právního nesprávné, učinil soud rejstříkový
základem svého zápisu a v takovém případě musí opovídající kupec
nechati proti sobě platiti rejstříkový zápis proti osobám třetím, jež jed'
naly v důvěře v tento zápis. Že odpÍ!rkyně v této důvěře nejednala, odvolatelka neprokázala, ba ani to netvrdila. Jindřich W. jako prokurista
však mohl odvolatelku platně zavázati i bez spolupÍ!sobeni jejího před
stavenstva. Odvolatelka má pravdu, že podle § 17 jejích stanov mají
listiny jí vystavené pro ni proti třetím osobám závaznost jen, byly-li podepsány dvěma členy představenstva (předsedou nebo místopředsedou
a ještě jedním členem) a že k podpisu nemohou býti přivzaty osoby,
které členy představenstva nejsou, odvolání však přehlíží, že tato usta-

,Ii,
~
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nov,:ní. mohou platiti jen v pří adech
•
~ove predstavenstva přímo nik~i • k kde•.za spolecenstvo
jednají
cen~!vo ustanovený zmocn'ěnec (P;sk v pnpadech, ~de jedná za
v.pnpadech posléze uvedených zast~ ~lsta, obshodm zmocněnec)
sam bez spolupůsobení před t
p je spolecenstvo zmocněnec
odvo.latelka, vedl by k tomu žes bavenstva. Opačný ~ázor, kt,ce:~ry~'.[e~::~~~~~
~em~lo, valné ceny. Z téhoŽ dův~dustabvelll ;"mocnence pro s
jednam pro odvolatelk'
~ ne ylo treba k zá'~az;no:5ii
venstva tam, kde za Od~ol~fe~~hoZI~o uspe?ení hebo
Ne j vy Š Š '
d
u j.e nal je]! prokurista JindřIch
I s ou
nevyhovel dovolání.
Důvody:

Dovolatel napadá rozsudek od I '
posouzení věci (čís. 4 § 503 c ř v) ~cI..ho s01;du pro nesprávné právn;
po právní
e.c
odvolací souJ
praynunu názoru, že třeba povafov~fe .• 9bzvl~te jes! přisvědčiti jeho
I?~neho práva, poněvadž poskytuje ú • I za, ova"ne ~polecenstvo za kupce
ucelem vklady i od nečlenů a pouk ver svym clenum a přijímá za tímto
r~z~odn~tí nejv. s. čís. sb.' 2161 azuje se dovolate! v: tomto směru na
dava take směnky do oběhu a : J~st tedy n~rozhodne, zdali dovolatel
proto také oprávněn zříditi r~k~ri~t druh sme~ek tu jde. Dovolatel byl
Že ,se lak nemohlo státi usn.isením .ll d(~ 13 zakona společenstevního).
laCl soud nesprávně rozpoznal A er~ s avenstva a .dozorčí rady odvajest, že
prokuristy byl'
na tom nesejde, nýbrž
stev
..,
o verejne' oznámeno
.
d o společen• pl'h o rejstnku,
a tu jest sdíleti
"
za,plsem
třeh osoba může spoléhati na takov' pravn!. nazor odvolacího soudu že
pOUkazuje
proti
odpovlda skutečnosti, nebot' tento
k n to, ze to!o. ~eh~ prohlášení nenos!1 (exceptio dolil, to tím spíše k~u. ad lze odvraMI nami!kou obmysl·
roku neodvolal toto prohlášení a' tr ~ť ovolate~.po dobu vIce než sedm
pr?~.unsta ~ podepisoval za něho ligin' by Jmdl!ch. vl'stup~lVal jako
llIzs1ch stolic mají za zjištěno P dl YJl ~ ~ I zarucm hstmy, jak soudv
prok~ry proti třetím osobám ne~b~e ~ c ~n ~ 43 obch. zák. jest objem
s~ predstavenstvo žalovaného sp I ::Itel~y a jest proto nerozhodné zdali
zaruky, úli nic. Mamě se žalo o ~cens;ca usneslo na převzetí ~pomé
vyššího soudu čís. 2857 sb nebvťnf druz~tvo doyolává rozhodnutí nej.,
o am neslo o zrízení prokury.

po~ou9I! věc

strán~e ~ s~á

zřízení

veřejn?s!i. Mamě

čís.

neprav~!llJ J.1eboť

::s~.

ro~hodné

dovOl=t~{o~lase~í obcho~níka učiněné
VI! ..

13625.

~~~l .tvl~stnictvl

věci d~

, žádá-li prodatel, jenž si
h .
uplného ,zaplacení kupni 'ceny
k..rrodané
zaplac;m kupní ceny, může U:u býti P!. e I, up~nuvs~m do vyrovnáni
v mezlch podle vyrovnání Pohled' k prl~ano. Jen pravo na zaplacení
kou ~b}:'čejnou a nárok na' USPOkO~~i a/ ufm cen~ zůst~vá pohledávvyr., r. Je!" kdy~y prodatel odstou ivši ~zna by zme~l;' predpisem § 54
dane veCI, k mz
měl vyhraženo VI~stn'ICk?e pravo.
s"3louvy, zadal vráceni pro,
(Rozh. ze dne 8.
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žalobkyně vyhradila si k prodaným strojům právo vlastnické až d0
úplného zaplacení kupní ceny a ve vyrovnacím řízení o JH'.énr žalovaného kupitele uplatnila nárok na vyloučení těchto strojů. Žalobou domáhala se však žalobkyně zaplacení zbytku kupní ceny za tyto stroje, kteráž
pohledávka v~ešla jí před .zahájením vyrovna~ího l·íz~ní. Pro Ce sn!
. s o udP rve s to 11 ce zalobu pro tentokrate zamltl. Od vol a c 1
s o u d k odvolání žalobkyně napadený rozsudek potvrdil.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

žalobkyni příslušelo proti žalovanému dvojí oprávnění: žádati buď
vrácení prodaných strojů, nebo zaplacení kupní ceny. Tato volba ovšem
nespadá pod ustanovení § 906 obč. zák. Jakmile však kupitel u padl do
vyrovnání, zůstal tím sice prvý nárok žalobkyně nedotčen (§ 54 vyr. ř.),
avšak druhý nárok, pohledávka, která není pohledávkou pI'ednostní
(§§ 26 a 54 vyr. ř.), podléhá vyrovnání. žádá-Ii tudíž žalobkyně zaplacení kupní ceny, může jí býti přiznáno jen právo na zaplacení v mezích
a podle vyrovnání. Pohledávka z kupní ceny zůstává pohledávkou obyčejnou a nárok na uspokojení doznal by změny předpisem § 54 vyr. ř.
jen, kdyby žalobkyně, odstoupivší od smlouvy, žádala vrácení strojů,
k nimž měla vyhraženo vlastnické právo. To žalobkyně neučinila, nýbrž
dala přednost druhému svému oprávnění tím, že se domáhala žalobou
zaplacení kupní ceny (srovnej rozh. ČÍs. 12.110 sb. n. s.). Nejde tedy
o dva nároky, které by byly ve vyrovnání rovnocenné, jak se dovolání
m"lně domnívá, nýbrž každý z nich postihuje vyrovnáním jiný osud.
Nižší soudy proto správně seznaly, že žalobkyně má jen nárok na kvotu
zažalované pohledávky podle obsahu vyrovnání a, poněvadž kvota nebvla ještě v době vydání rozsudku prvé stolice splatná, nemohla se ža,
loba toho času setkati s úspěchem.
čís.

června

1934, Rv I 1790/32.)

13626.

K právnímu jednání, jimž postoupil otec svůj nárok na služební požitky dětem a jehož důvodem byl nárok děti na výživu, nebylo třeba
formy notářského spisu ani schválení opatrovníckéhO soudu ani znzeni
opatrovnílm k činu.
(Rozh. ze dne 8.

čís.

13626 -

lJó25 -

června

1934, Rv I 1950/32.)

Žalobkyni byla povolena k vydobytí peněžité pohledávky exekuce zabavením a přikázáním k vybrání jedné třetiny platu dlužníka Stanislava H-a u žalovaného svazu. Žalovaný uvedl ve svém vyjádření jako
poddlužník, že dlužník H. postoupil roku 1927 svůj plat u žalovaného
svým dětem. Žalobu proti svazu o zaplacení zabaveného platu P r 0ce sní s o udp r v é s tol i c e zamítl. O ů vod y: Soud má prokázáno, že Stanislav H. postoupil své služební požitky do vlastnictví svých
dětí Věroslavy a Lubomíra na jejich výživu k rukám Josefy I-l-ové, která
postup přijala. Stanislav I-l. postup oznámil dopisem z 24. listopadu

"

I

-

p."

čís.

Čís.

13627 -

13628 -

671

670

, s o udp r v é s t o I i c e vyhověl,
procesnl
1obuNzamítl.
e j v Y š š í s o u d nevyhove'1 d ovo I"am.

1927 žalovanému svazu, který jej vzal na vědomí, a jeho po:tltk:y
Dajíc prosincem 1927 vyplácí do rukou Josefy H-ové. Námitku,
stup musel by se státi ve formě notáIského spisu a vyžadoval scl1lvá;[eni
opatrovnického soudu, nepokládá soud za důvodnou, neboť k lJ~L.plalt'"
nému nabývání mezi rodiči a dětmi není potrebí ani notál"ské
ani schválení opatrovnického soudu, ani zřízení opatrovníka. p~~j-,~:~
jménem dětí přijala Josefa H-ová, matka, kterou také Stanislav H. k tomu
jako otec zmocnil. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil
při pojiv se k důvodům prvého soudu.
'
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

Důvody:

, , . ,.
b ení peněz mohou jiné osoby
Není o tom pochyb~ostt, ze 1 pn za 3~7 zákona ze dne 15. června
podati odpor prah berm e~k~fl Pftl~í~O nařízení ze dne 20. prosinc~
1927, ~ýs. 76 sb. z. a n·k§o 3~7v/I může býti odpor pod~n, p.okud nem
,
"
t exekuci povazovah za ~~on~
1927, CIS. 17? sb. z. ,a n.
exekuce skoncena. Pn z~bave~1 pe~~z J~s dpisu § 371 I zákona zUctUJI
čeno U tím, že se zabavene pemz~ ~o e prehledávku. K' tomuto § 371, I
na exekuční náklady a ;13, vym~ ~nou po 'ho vládního nařízení, že houvádí se totiž na příslusne!il mlfte clto~.alJ~jmu nebude jím přijata jako
lovost, kterou výkonný organ/t', ezn: g~1 ~účtov~ní na vymáhaný daňový
platba, nýbrž Jen zabav~na'dt ,z\az 'm Není tedy ani případné vlastdluh zůstane vlastmctvlm, uzn~ ovy 'b zrušeno. V dalším odstavci 2
nietví jiných osob zabavel.llm ~otcen~ n,e ,o úřad sečká se zúčtováním zavládního nařízení stanovl, se, ze exe h~~g~vku až do projití osmidenní
bavených peněz ~a. vymaha::\O~ p? ), roti zabavení (§ 356 ods!. 5),
lhůty k podání namltek (dll!ZmkoyY.c\ ~ odložiti zúčtování ve smyslu
aby případně posoudil, ~e~~poruc~Jd~utí o uplatněných námitkách, po. zabavení peněz. Z tohoto usta§ 360 čís. 3 až do, kone~ne o roz o
kud se týče o uplatnova?em ~dfol~-fr~áno nejen zájmů dlužníkových,
nove?í je t~~y p..atr~o, :zen~a h u sJb I které proti zabavení po~aly oclp?r:
, é nebo nezákonne Jak mill!
nýbrz po pnpade zajmu Jm!,c.o ,
že však nedodržení této lhuty Jes: z;ate~~ předpisů ani z j~jich účelu
procesní soud, ";telze dov.odlt: am z ro~~dením zúčtování byla jiným osoa nelze so~hlasJtI ,am s hm, ze b~: odňata jakákoliv právní ?c~rana:
bám legitlmovanym k odporu. vu ec, m že o odkladu zúčtovam plali
Nel~e s, dovolatelkou souhlas§lt~;flz~k~~a' o odkladu prodeje pro případ,
obdobne to, co Je ~Ivedeno v ,
u že se tu o odporu nemluv!. le
že byly podány naJ;llt~y! ~ehledl~ ~ t?~ 'emůže býti odčiněn, kdežto pn
to právě v podstate veCI, ~e pro, eJ ven h dou nebo na základě provezúčtování může býti ~?sazeho napra~~vnén~ch zájmů pi"ípadné odlo ž: ní
deného sporu. Tu staCl k oc !:ne oP, ž v souzeném případě nedoslo.
exekuce ve smyslu § 360 !.a ",k nemu tom že peníze u dlužníka naNení-Ii však v souzeném pn~~de ~pr~2° pro~ince 1931 na jeho vymálezené o něž v tomto sporu) e, y y končena a žalobě vylučovací nehané daně zúčto~ány, ,~yla lim e~kuce) aniž sejde na tom, byla-li elG"':
může býti 'yyhov~~o (CI,S. 53 47 ~ 'kd' \yl podán odpor proti zabaveni
d b
kuce skoncena JIZ take voe,
Y
(§ 406 c. ř. s.).
čis. 13628.

Důvody:

Po stránce právní byla věc odvolaclm soudem správně posouzena
a stačí odkázati k důvodům napadeného rozsudku. Správně zejména
usoudil odvolací soud, že k postupu, jehož důvodem byl nárok dětí na
výživu, nebylo třeba formy notářského spisu ani schválení opatrovnického
soudu a zIízení opatrovníka k činu, poněvadž šlo o právní jednání ve
prospěch dětí, o nichž dovolatelka ani netvrdila, že nebyly způsobilé
k pIijeH postupu (§ 865 obč. zák.). Nerozhodné jest, že byl postoupen
celý plat H-ův, neboť na část požitk" služebních, která i při zabavení
nebo postupu pro výživné zaměstnanci volnou zůstati musí, nemohla by
ani žalobkyně sáhnouti, a proto pro její nárok tímto sporem uplatňovaný
bylo by zcela nerozhodné, že část požitků jejímu dlužníku H-ovi měla
zůstati volnou.
Čís.
Při

zabavení

peněz

136127.

jest berní exekuci považovati za

skončenou

Um,

že se zabavené peníze podle předpisu § 371/1 zák. ze doe 15. června

1927, čís. 76 sb. z. a n. súčtují na exekuční náklady a na vymáhanou
pohledávku.
Až do súčtování na vymáhaný daňový dluh zůstanou zabavené peníze vlastnictvím dlužníkovým a nenl ani případoé vlastnictví jiných
osob zabavením dotčenQ nebo zrušeno.
Byly-Ii peníze nalezené u dlužníka na jeho vymáhané daně súčto
vány, byla tím exekuce skončena a žalobě vylučovacl nemůže býti vyhověno. Nesejde na tom, zda exekuce byla skončena již také v době, kdy
byl podán odpor proti zabavení, aniž na tom, že exekuční úřad nesečkal
se súčtováním až do projiti osmidenní lhůty k podáni námitek proti
zabavení, jak předepsáno v odstavci druhém vládního nařízení ze dne
20. prosince 1927, čís. 175 sb. z. a n. k § 357/1 zák. čís. 76/1927
sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 8.

června

o d vol a c í s o u d ža-

cf

,.
.
) s vlastníkem domu smlouvU,
Uzavřel-Ii věřitel (majitel plvo,varu"
nické živnosti v domě propodle níž dočasný nájemce ~os~m~keo ~ vyc~ vlastníku domu povolené,
odváděti z každého hektovozované měl věřiteli k u!ll0re~1 :ap~t'J.'
a k zapravení úroků, z k~lhovmc 'hPOur~í:Y'v peníz nelze, byla-li na dům
litru piva v hostinCI vycepovane o
,

1934, Rv I 659/33.)

K vydobytí daňových nedoplatků proti Emanuelu R-ovi zabavil berní
dne 15. prosince 1931 svým exekutorem 6.000 Kč a súčtoval je
dne 22. prosince 1931 na vymáhané daně. Žalobě, již podala napotom
Terezie Sch-ová o nepřípustnost exekuce, tvrdíc k penězům vlastnictví,
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zahájena vnucená správa, vyhověti jeho návrhu, že se vnucená splráva
nemá vztahovati na platy, které nájemce hostinské a výčepnické .Zlvnol.ti
odváděti má věřiteli, a by ohledné těchto platů exekuce byla zntšena
(omezena).
(Rozh. ze dne 9. června 1934, R I 318/34.)

Před zahájením vnucené správy na dům uzavřel B., majitel pivo_
varu, s vlastníky domu úmluvu, podle níž dočasný nájemce hostinské
a výčepnické živnosti v domě provozované měl B-ovik umoření zápůjčky
poskytnuté jím vlastníkům domu a k zapravení úroků dvou knihovních
pohledávek odváděti z každého hektolitru piva v hostinci vyčepovaného
po 15 Kč. Návrhu B-a, by z vnucené správy na dům byl vyloučen plat
odváděný nájemkyní hostinské a výčepnické živnosti Antonií P-ovou
s o u d I' r v é s t o li c e vyhověl a exekuci ohledně tohoto platu zrušil:
D ů v o. d y: DlužnI'k nebyl, uzavI'raje dohodu, jíž postupoval výtěžky
9 něž jde, navrhovateli, omezen ve způsobilosti k právním činům, ježt~
tehdy nebyla ani povolena ani zahájena vnucená správa pro vymáhajI'cí
stranu, a nelze proto také navrhovatele proti zásadě § 1413 obč. zák. nutiti,
by se spokojili s něčím jiným, než co bylo dlužnI'kem smluveno. Uzavřel-li
tedy dlužník před zahájenI'm vnucené správy o důchodech nemovitosti
smlouvu zCizovacf, jest smlouvou, pokud ještě nebyla zcela splněna, vázán i vnucený správce po tak dlouho, pokud nebyla soudem prohlášena
za neúčinnou k odpůrčI' žalobě vymáhajfcího věřitele. Rek u r s n I'
s o u d k rekursu vymáhajídho věřitele zamH! návrh B-ův. D ů vod y:
Stěžovatel vytýká, že první soud neprávem vyloučil plat odváděný Antonií
P-ovou z vnucené správy, ježto vnucená správa nemovitosti poskytuje
vymáhajfcímu věřiteli absolutnI' právo na uspokojenI' z výnosů, že absolutnI' účinek vnucené správy se projevuje v tom, že správa vstupuje mezi
postoupenou pohledáVku a její uspokojení jako překážka plnění, poně
vadž předmět plnění, na který navrhovatel ještě nenabyl věcného práva,
byl postižen podle § II 9 ex. ř. soudnI'm zabavením, zasahujícím do
soukromoprávní sféry zavázaného. Stěžovatelka dovozuje, že jde tu o situaci, na niž svým smyslem dopadá předpis § 880 obč. zák. a o případ
obdobný případu, že nájemní činže, splatná teprve za vnucené správy,
náleží do spravnI' podstaty bez ohledu. na exekuci na tuto činži dříve vedenou. RekursnI' soud pokládá právní názor stěžovatelky za správný.
Rozh. čís. 3451 a 5173 sb. n. s. podle názoru rekursnI'ho soudu tu nedopada jí, týkajíce se jiného přI'padu, naopak řešI' takovýto případ rozhodnutí 01. U. 975, 1838 ve smyslu názoru stěžovatelky. Názoru tomuto
nasvědčuje znění odstavců II. a III. § I 19 ex. ř. Rozhodným jest odevzdánI' nemovitosti správci, od té doby jest platy odváděti vnucenému
správci a nárok navrhovatelův se staví do úplného zaplacení vymáhané
pohledávky. Nanejvýše by tu mohlo snad býti nastupováno žalobou vy_
lučovací podle § 37 ex. ř., ale rozhodně nestačí,že jest mezi stranami
nesporné, že před zavedením vnucené správy stala se úmluva v březnu
1932, že výtěžky z hostinské živnosti bude odváděti Antonie P-ová navrhovateli z důvodu poskytnutí z,,"pújčky.
N e j v y Š Š I' s o u d

nevyhověl

dovolacímu rekursu.

o

ů

vod y:

,
'hu výroku exekučního soudu, že
Stěžov~teI ~omáhal :ehv~ svempI~f;r
které Antonie P-ová, provo~l!jící

se vnucena sprava nevz a U)~ na
'v domě na kterýž byla zahalena
t č živnost hostmskou a vycepm~ou trdle smlouvy uzavřené před
~uc'ená správa, odváděti má navr, ova e I ~~Ie toho by ohledně těchto
ovolením exekuce vn,:cenou spravou,. ~e omezena. 'Při jednání o tomto
exekuce byla
pokud sfa tý Antonií P-ovou
byly
návrhu navrhoval stezovatei bj I' . ~h opírá stěžovatel jak z jeho doz vnucené správy vyloučeny. ep o P~~luvu s vlastníky domu z měsíce
datečného výslechu patr~.o, dO .ust':l ájemce hostinské a výčepnické živbřezna 1932č podle kterez. oc.~sr;;av~hovateli k umoření zápůjčky jím
. ' úroků dvou knihovních pohlenosti v dome provozovan~ me
vlastnlkům domu povolene a k zapravem
hostinci vyčepovaného po
dávek odváděti z každého h~ktol!lru Pld'fe 129 ex, ř. zrušiti (omeziti)
15 Kč. Exek}lci vnusenou, spra~ou ~e ~o§ 39 ex. ř. uvedených an~l;> ze
ze všeobecn~ch zrusovaclch ?ut:?~ ý z těchto důvodů se na tento !,npa~
zvláštních duvodu § 12J e~. r. k a n pokud se týče na její omezem, nenl
nehodí a návr~ na z~,:sem exe uce snad na mysli ustanovení §. 109
lo
tedy opodstatnen. ?tezod~te~t t~u. exekuční soud má správci k navrhu
čtvrtý odstavec ex. r.d~o • e er, oZnucené s rávy. Avšak stěžovatel taudíleti příkazy ~e pncme v~d~n~ ':iovolacínI' rekursu, že exekuční soyd
kový uávrh neuclllll a. nevytýk. '. kd b však vyřízení soudu se melo
v tomto směru nepostupoval sp~~vne"ho ypledpisu nemohl stěžovatel mc
posuzova ti s hlediska t?hoto za onne 1
ří u~tný podle § 132 čís. 3
z toho těžiti, ježt? pak leho r~ku~s bY ~Yz :~pí ~I'sta pro dosažení, tvrzeex. ř. Jinak nem v ex e k u c nIm
,
b o přfpadě podal zalobu,
ného nároku stěžovate~~vla ~, bu~..~~ ~~~o ~! ony platy a že nucený
má-Ii za to, že mu yn.s USl ,SI .eJsI "
.
správce není oprávnen Je vyblrah.

~Iatů

zru.s~na,
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22 prosince
1920,
.
e dne
Předpis § 12, poslední o~ta~~c, ~O~r!sní
nemo~enské
pokladny

čís 689 sb_ z. a n., že vedouclho ured?~a ~úřad druhé stolice, jest prá-

jm~nuie

Pře~!aVenstv~J'0I~t!c:gíka

záldadě usne~ni

k návrhu
jen na
vem veHcim. Jmenovan~, ved°!1~~r~ g~resnj nemocenské pokladny .les!
P ředstavenstva a dozorclho ~y
ti
es'tnanci bylo zahájeno karne
. • b ,.. . V tom ze pro zam
,
ti
. , že
pravne
ezucmne.
,
.
,
elze
.j- eště spatřova uznam,
"'zenl J'ako proti úředniku vedouclmu, fl
II
. , dn' . enován .
byl vedoucím úřednikem,ra e lm k' pojiŠťovny, jenž byl přelože~ do
Zaměstnanec O~~m nemoce~, epOjišťovny
poboční úřadovny teze nemocens e
.
, nemá nárok na diety,
cestovné a nocležné.
(Rozh. ze dne 9.

června

1934, R I 440/34.)

. .
. .. d 'k
žalované Okresní nemoZalobce, tvrdě, že byl ve.douclm ure .n~ efacení funkčního přídav~,
censké pojišfovny v z., domah,~} ~h n~ ~~hl!dY za to, že byl jako podnpřídavku na dovolenou, novorocne o
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zený úředník ,Přidělen exposituře žalované pojiš1'ovny v R P
s o u d ~ rve s t o II c e uznal podle 'žaloby. O d vol a :
r ocl e sn
napadeny rozsudek a vrátil věc soudu rvé st r
,e I ~ o u
mocI, znovu projednal a rozhodl.
POlce, by ]1, vycka]e pravo,
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu.

Dú vo dy:
Odvolací soud vyslovil především
' "
"
vůbec platně jmenován vedoucím úr'edníkPermav~llnazo~'Ozke zal?bce nebYl
k'
'"'1'
'
za ovane
resm n
~áfíPf6~/~~ř' trd'lože jeh1 jmenovac,í dekret ze dne 13. (sprá~~ěc~
čís. 689 sb z a
n za ~ atn?s!1 zakona ze dne 22. prosince 1920
takový ved~u~í úř~d~~d!~e~~~In cl. I § 12 posl~~ní odstave.c. m?hl ?ýti
de
dr~hénemocenske
stolice), pikol;V usneseni: :f~~fI~n~~~~~md~~~;~I~hckoY~'buřa,
Okmresm
pokladny"
d, '
'J oru
po 1. č~:venci 1926, kdy záko~ ~en~~:e9~ffjn~n) 9!:ť~,t oP2 12'rá, ba protože
l S '. z. a n.
dl' h § 69
'
.
CIS.
nabyl ucmnosÍl přešl
fřkdn.í~y
na )~předst~v~:stv~2e ÚStředníP~~~~1~7e~~~~~!o~~koVé ,~e~oucJ
.a tove ]men~vaní vyžaduje schválení ministerstva sociální pe~" prk ~emz
Jes pro spravnost a úplnost připom
t""
ce,
omu
22. prosince 1920 čís. 689 sb. z. a ~no~ I, ze pusobpost záko13~"ze. d~e
kony ze dne 22. prosince 1921 čís 489 y~a prodlouzena pozdeJslml za~9222cI'ís. 397 sb. z.a n., ze dne 4. Červen~e '1~2~ ~,~ ~~t~~ 2;. !~osince
ne . prosmce 1923 čÍÍs. 248 sb z a n (čl III) . t ,"
. a ze
nabudou účinnosti předpisy o ne~o'censk' e'm'
J"'t~? az ~o doby, kdy
'"'ť'
,
po IS em v ramcI osn vy

I

~ř~dbli~;nb~!~a;~~t~~~~~l~~fo~~~dz~e~~c~. iKj~~dj~2: tí~ř~2 fte~é~to
;d~i: (t)b~~~~ ~)I~~~~~a d~ee d~e č8~~~ce 1926, ,-:- dále že podle §.8~

J?Ie!10vání úřednrků uvedených v §
I ~24, CIS. 2~ 1 sb., z. a n. bylo
so . '1'
'"'1'
vy razeno puvodne vy bor u
pojiš1'ovny, ~: ~~tťj:~~~I~í n~~~;~ p~e?stavenstv!, Ústřední sociální
Ústřední sociální
"'1'
'
yo na predstavenstvo
padu 1928 čís. 18f~l:s zovny p~ene~eno teprve ~ovelou ze dne 8. IistoUstřední

;jga

pod písm. h) v odst. i §' ~On~ák~~~ ~í~ ~gl/rg~~ ~tanovení ob~ažené
zadavek schválen' tak ' h '
, "
. z. a n., a ze pozaveden . ~?vněž te1prve 0:~V~lo~m~~oJ:~18.~\~~:~~~eťiJ2~0~~ln\ léČ~ byl
a ~., JeJlz ustanovení - až na některé výjimk . - t .
s.' ~:
~ uvahu - nabyla účinnosti podle § 138 '(I) d y, -jez u nepnchazep
zovatel sám přiz ' , - k' h '
,
nem 1. ledna 1929. Stě
~tolice podle § 12 ~~az~ís. J~9/1J~On~aní politickÝl!l úřadem dru~é
z~ tento nedostatek prý nic nemění na jeh~ z;l~ _nbn~dosio, a!e dovo~uJe,
naroku na plat z této smlouv v I' '"
,ze n~ sm 5lUy~ a na Jeho
jeho služební smlouvy ktero~ !~í;:a~lcI'!l lze _~ma v, zapeÍl neplatnost
jišť ovna, protože taková sanl<ce
~avre ~ za ?va~a n~ocenská poAvšak stěžovatel přehlíží že v t ~enl v zakone vyslovne stanovena.
jeho služební smlouvy vůbec, nýh~T tenspoO~ ~dde o~nep~atnost cel ~
a
pok!ad~a v t. nebyl~ vzhledem k § 12 zákon~ čís 689/eI9210nemb ocenska
'
'h - s . z. a n.
opravnena by poubym usn
,
esemm sve o predstavenstva a dozorčího vý_
>o

boru jmenovala žalobce ve d o u c í m úřednikem, a zda tedy JeJI
v tom t o smě r u bylo právně bezúčinné. A tu jest uvážiti,
že nemocenské pojišťovny - dříve nemocenské pokladny - jsou zájmové veřejné svazky, hospodařící s fondy sociálního pojištění a že jejich
samospráva jest omezena ingerencí, kterou si vyhradil stát na jejich vedení. Bylo-Ii v čl. I § 12 posl. odst. zákona ze dne 22. prosince 1920
čís. 689 sb. z. a n. předepsáno, že vedoucího úředníka nemocenské pokladny jmenuje k návrhu představenstva politický úřad druhé stolice,
jenž jest povinen vyžádati si dobré zdání dozorčího výboru, tedy šlo
o předpis velící, vydaný ve veřejném zájmu a nemocenská pokladna byla
povinna ho dbáti. Jmenování žalobce vedoucím úředníkem, jež se stalo
dekretem ze dne 6. září 1924 jen na základě usnesení představenstva
a dozorčího výboru Okresní nemocenské pokladny v t., nikoliv politickým
úřadem druhé stolice, odporovalo tehdy platnému předpisu čl_ I. § 12
posl. odst. zákona čís. 689/1920 sb. z. a n., bylo tedy provedeno orgány
podle zákona k tomu neoprávněnými, a proto bylo právně bezúčinné.
Pokud stěžovatel uvádí, že prý ho Ústřední sociální pojišťovna sama
uznávala za vedoucího úředníka, ježto s ním v disciplinárním řízení jednala jako s úředníkem vedoucím, nelze v pouhé -skutečnosti, že se žalobcem bylo zavedeno disciplinární řízení j a k o s úředníkem vedoucím, - ještě spatřovati uznání, že byl vedoucím úředníkem řádně
jmenován, a že ostatně takové uznání by ani nepostačilo, ježto se k řád
nému jmenování vedoucího úředníka vyžaduje podle § 69 odst. (1) zákona ze dne 8. listopadu 1928 čÍJS. 184 sb. z. a n, ještě schválení mj,..
nisterstva sociální péče. Pokud dovolatel dovozuje, že toto ustanovení
jest vlastně právním omylem se strany Ústřední sociální pojišťovny,
která prý vycházela z mylného právního názoru, že bude podle § 69
odst. (l) zák. o soc. poj. nutno, aby znovu ustanovila veškeré dosavadní
vedoucí úředníky bez rozdílu, zda již své funkce vykonávají a zda byli
řádně jmenováni, jsou tyto jeho vývody bezpředmětné, protože v doslovu
§ 70 služebního a disciplinárního řádu, jenž upravuje jen podmínky
pří s I u š n o s t i ústřední disciplinární komise ve smyslu § 44 lIb),
není takový názor vůbec vyjádřen. Nebyl-Ii žalobce řádně a platně jmenován vedoucím úředníkem 'žalované nemocenské pojišťovny, nepříslušel
mu ani právní nárok na funkční přídavek, a novoročné a na příplatek
za dovolenou, pokud se tyto z v 1 á š t n í požitky přiznávají ve d o uc í m úředníkům v čl. VI., Vll. a XVI. kolektivní smlouvy, neboť nelze
pochybovati o tom, že uvedená ustanovení kolektivní smlouvy mají na
mysli vedouCÍ úředníky řádně a platně jmenované.
Nárok na náhradu 29.000 Kč za 29 měsíců služebního pobytu u expositury v R. vyvozuje stěžovatel z ustanovení čl. VI. odst. 3. kolektivní
smlouvy, že úředníku, který za úředními záležitostmi mešká mim o
o b vod s v é hop ů s o b i š t ě, přísluší denní dieta, cestovné a nocležné a tvrdí, že jeho p ů s o b i š t ě bylo v t., nikoli v R. Odvolací
soud naproti tomu poukázal na ustanovení § 24 služebního a disciplinárního řádu, ,podle něhož zaměstnanci nemocenské pojišťovny mohou
býti, vyžaduje-Ii toho zájem a potřeba služby, přeloženi z moci úřední
do pobočných úřadoven téže nemocenské pojišťovny, při Čemž má býti
vzat zřetel k osobním poměrům zaměstnanců a má jim býti poskytnuta
přiměřená náhrada prokázaných stěhovacich výloh. V tomto směru záleží
opatření

43'
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na výkladu ustanovení čl. VI. odst. 3 kolektivní smlouvy. Toto
novení má zřejmě na mysli případy, kde zaměstnanec nemclcelnslcé
jišť ovny mešká přechodně za úředními záležitostmi mimo
úřadovny, ve které jest zaměstnán, ale nevztahuje se na případy
vené v § 24 služebního a disciplinárního řádu, že byl zaměstnanec p
10 žen do poboční úřadovny téže nemocenské pojišťovny, aby tam
konal pravidelně službu, neboť pak jest jeho působištěm tato pouoční
úřadovna, nikoliv již úřadovna, ve které byl zaměstnán před svým přelo
žením.
čís.

13630.

Vládní nařízení ze dne 29. července 1933, čís. 164 sb. z. a n., vztahuje se i na pachtovní smlouvy, které byly uzavřeny se schvá1enÚlt
Státního pozemkového úřadu.
(Rozh. ze dne 9.

června

1934, R I 567/34.)

s o udp r v é s t o I i c e zamítl návrh pachtýře na úpravu pachtovného. Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a uložil prvému
soudu, by vyčkaje pravomoci, o návrhu znovu rozhodl. D ů vod y:
Pachtovní smlouva, o niž tu jde, byla závislá na schválení Státního pozemkového úřadu co do osoby pachtýře, doby pachtovní a výměry pachtovného. Z toho plyne, ·že všeobecně, jak prvý soud v odůvodnění napadeného usnesení uvedl, jde o pachtovní smlouvu, při které ujednání
pachtovného nebylo přenecháno stranám, nýbrž Státní pozemkový úřad
na stanovení výše pachtovného měl vliv a schválení pachtovní smlouvy
mohl odepříti, nebyl-li srozuměn s pachtovným stranami umluveným.
Propachtovatel byl Státním pozemkovým úřadem zavázán na celou řadu
let propachtovávati za jisté pachtovné své pozemky, takže jest správný
názor prvního soudu, že jde o smlouvu, která byla na straně propachtovatele uzavřena víceméně nedobrovolně pod nátlakem pozemkové reformy. Prvý soud vyvozuje z toho právní názor, že vládní nař. čís.
164/33 se nemůže vztahovati na pachtovní poměr mezi stranami, a
zamítl proto návrh na úpravu pachtovného. Rekursní soud nemůže souhlasiti s tímto právním závěrem, neboť z toho, co bylo zjištěno, nelze
vyvozovati, že ohledně výše pachtovného Státní pozemkový úřad nepři
hlížel k tehdejším všeobecně panujícím cenovým poměrům. Jest naopak
míti za to, že se tak stalo a že výhrada schválení pachtovného měla jen
účel chrániti pachtýře před tím, by nebylo v příčině hospodářských a
cenových poměrů přemrštěné pachtovné propachtovatelem žádáno.
V ostatním měly strany v tomto rámci ohledně výše pachtovného smluvní
volnost. Shora citované vlád. nař., jež bylo vydáno dávno po zákonech
pozemkovou reformu upravujídch, opomenulo vyjmouti pachty s pozemkovou reformou související z úpravy pachtovného, ač lze míti za to, že
by se tak stalo, kdyby byl zákonodárce zastával názor, že při takových
pachtech Státní pozemkový úřad předepsal propachtovatelům pachtovné
s panujícími cenovými poměry nesouhlasící, nižší. Ustanovení cit. vlád.
nař., které zcela povšechně o tom mluví, za jakých podmínek má pachtýř

,
. t oužíti při takových pachtech,. ke
árok na úpravu pacht~vného" les, P'h
ozemkovéhto úřadu, a lest
~terým došlo za spol~pu~oee;l St~t~~~dlf judikatury nejvyššlho soud~
v této souvislo~y. IJoukazatl" omě'nárok na úpravu pachtovn~h~~,byl<r!~
přísluší pachtyn 1 v .lom pnp'~~1 d se zřetelem na pachtovne lIZ m~sl
v pachtovní smlouv~, na IJ~l a " I "nárok na snížení pachtovneho
výslovn~ umll!veno, ze pachtýn nepns USl.
.
ze žádneho ~u.v?dU. u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Nelvyssl so
D ův o d y:
. .'
k
'h
udu· že vládní nařízení
Nejvyšší soud schvalule,?azor re ursma on S~ztaí1Uje se i na: lakové
ze dne 29. července 1933 ClS. 164 ,sb. z. schválením Státního pozempachtovní smlouvy, .které ~yly uzavrznY,se důvodnění napadeného usnekového úřadu, a poukazu.le na kspr vne ~odotýká že tento výklad pesení. K vývodůl!l dov~lac;ho re ?:s~r oněvadž' vzhledem pa zm~,u
odpon~;Íe inte~clm vla~~;rk' nh~ěf~ z{ep~iti obtížné postavt;m p~chtýřu,
v pomerech vyroby z~me e ~ ebc
jakých předpokladu doslo k unehledíc k tomu lakym zpuso em a za
zavření pachtovní smlouvy.
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tn'
edeno rozsudkem jen z v!r..y manBylo-li manželství pravopla e rozv
.. ao rozsudek, jlIIIž rozvoželky a účinky tohOto ro~~udku dosud trya:, bezúčinný, nenabyl, dosud
dový rozsu~ek by! ,prohla~ef z~~~p~~~lteno prozatlrnni výživne podle
právní moct, ne11!uze manze ce
§ 382 čís. 8 ex. r.
(Rozh. ze dne 9. června 1934, R I 624/B4.)
'I
' placení výživného, ač manŽalobkyně domáhala se '.;a za ovane~en z viny žalobkyně a nap~
želství stran bylo .!,r~voplatne rOdv~e~~zšudek prohlášen za neplatny,
tomní rozsudek, Jlmz byl r~r'o hO 'alobkyně by jí l!ylo povoleno pronenabyl dosud~oci práya. ,~vr ~h z s o u ď p r v é s tol i c e vyhozatimní opatřem placemm yYzlvne ~t'l
,
k
' s o u d navrh zaml .
d
vyhověl dovolacímu rekursu.
vel, r e . u r ~ ;-t!
Nel vy s S 1 S o u ne
D II vod y:
I t ' rozvedeno rozsudkem ze dne
Manželství stran bylo ,pravop ě nTím ozbyla nároku na výživné,
2. listopadu 1929 z VlllY
§ 9~lobb~yn Ák proS žalovanému. Účinky to~ot?
které jí příslušelo po~le
'~'\~zs~dek ze dne I. března 1933, ]lm,z
rozsudku dosud trvalt, poneva z 9 b I rohlášen za neplatný a, bez!!:
rozsudek ze dne 2. hstor:;ad~ 192. 'ke~svědči1a tudíž žalobkyne sV~l
činný, nenabyl dosud pravm mo~l.,
atření odle § 382 čís. 8 ex.,~.
nárdk a nelze proto povohtl pro~atl1np~;ftření dbvolávati toho, že jí prb
Žalobkyně nemůže se pro proza lmm

-

678

lAS. lJó32 _

-

e!uší nárok .na výživné odle
.
ClS. 531 sb. z. a n NehPl d' kdvorskeho dekretu ze dne 4 k 't
kl ď'
.
e lC tomu'
. h
. ve na 1841
v ~al~bě~~~řv;/ýŽiV?é pod~e Záko~:e(ib.° n~es.o čy~umr~ p!'edpo_
obnovdil y ~~nželsk~e~~~:~~n~~~ík ~y~b výživné o ,to, že' strany poa~~~~~~ě
rozvo z JeJI vlny 'est
I
. ' . rz o to, ze rozsudek
.. ~
ze dne 4. května 1§41 ~~ť a5tny, a mimo to z důvodu dvorské~~SldoevkuJltC!
. 3 l Sb• z. s.
re U
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i
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Placená dovolená podle . k
z. a n.
za ona ze dne 3. dubna 1925, čís. 67
»Rokem« v § 10 zákona
'
sb.
~o~:::) rkok}J!?Čínajíci pOdle § 3n;~:~: ~a!~n~~řní, n~brž služební (prave a azdeho běžného roku.
' cJ e- 1 o rOlmctví, dnem prvního
(Rozh. ze dne 9. června 1934., Rv I 2370/32.)
Žalobce byl zaměstnán'
,
na 1922 do 22. března 19~2za~~va~e společnosti nepřetržitě od 13 b'
nem a zářím měl žalobce zdr y )'1 propuštěn. Roku 1931 mezi k~ěz
t9~~le,,!ou6v7roce 1932 opíral ž~rg~~~ odo§v~leno§u'IOža~obu o zaplacení z~
CIS.
sb. z. a n
k)'d'
a
zak ze dne 3 d b
. lem k § 3 odst (I) t~;?t a ~~e slovo »rok« v §I lO odst (I) s' 1! ťa
I. května 1931' až do
~ z,a ona tak, že za rok platí doba od:r~ eodst. (I) tohoto zákona " vetna 1932, což prý lze souditi i z § ne
kale!'.dářní rok, poněvadt :~~~vem »rok« .v § 10 ods!. (l) není mín!~
po§uzlva také výrazu »běŽný r k ta~ ~de Je~t rozuměti kalendářní rok
riv /0 odsbt (I) j~st vykládati ja~o k:I~;1?~ ,namkítla, že slovo »rok<:
, o,e a v o chodmm styku všude t
k arm ro , Jezto v soukromém
mmen, kalendářní rok. Pro c a,,!, de se používá vÝrazu "rok« jest
po.dle. zaloby. D ů vod y: § I ~~ ni, S o udp r v é s t o I i c e ~znal
ma narok na dovolenou § 2
k. ČlS .. 67/,1925 upravuje otázku kd
určení nároků a 'mě; d. upra;,u)e Její trvání, § 3 prohlašu-e"
o
up'~avuí~ případ, i;,Povrdásro;~nděl:f~ r03'~odným první květ~~, z§
Er aZ~b mu pro ,tento případ poměrnoup~e ťas.toupením ~ovolené, a
~ , tohoto zakona jsou v tak'
. ovo enoy. Soud ma za to že
pomerne ,dovolené jest rozhodn' ID ~ve s~uVlslo~tJ, ze,! pro určení trJání
Jest,pokladatJ za rok od květn Yd k' ;veten a ze tudlz slovo »rok« § JO
nult nejvyššího soudu čís. 61~8 ~b)'e ~adve smysl~ § 3. (Viz i rozhoď
S?udu 1 v § 12 odst. (I) cit. zák kl ' o ,P?ru ma tento právní názor'
mho roku a ,který proto ustanovJ' ery urc~J: ~ov~le,!é na konec pracovtJ~ speclelne zemědělské dělník Je 6~ obyceJn~ delmky jiný termín než
. u vod y: Předpokladem pro Kár I vol a Cl s o u d žalobu zamítl
zak~na ~e, dne 3. dubna 1925" ~'na dovoleno~ vůbec jest podle § i
~ake~tdnam, které zákon označ~j~ JsISb. : ..a Jednoroční nepřetržité
~e ac~ oby jest, že nároku se nab' . ovne J1r o. ~?bu čekací. V pojmu
~~~ac: d<;bu samu dovolená nepří~I~~/e'lf~dl pO§Jjlm uplynutí, takže po
cenl naroku a výměry dovolené ne~'-r .e 'h
~It. ~a~ona jest pro
,
I I Jme o uJednam, směrodatný'
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I. květen (v zemědělství 1. listopad). I když v rozhodnutí nejvyššího
soudu citovaném prvním soudem se vyslovuje, že jednoroční lhůtu § 1
jest vždy počítati od 1. května dotyčného roku zpět, nelze z toho usuzo'
vati, že se dovolená poskytuje za čas minulý počínajíc od 1. května.
Kdvby názor žalobce a prvního soudu byl správný, ,že jest dovolenou počítati za dobu minulou, příslušela by při výpovědi po 1. květnu, jímž
zaměstnanec nabyl nároku na dovolenou plných šesti dnů, mimo to poměrná placená dovolená za příslušnou dobu po 1. květnu, takže by dělník
v běžném roce měl nárok na dovolenou dvakráte. Výrazem rok v § JO'
cit. zákona může býti proto míněn jen běžný kalendářní rok a opačný
názor nelze uvésti v soulad s ustanoveními § § I a 3 cit. zákona. Zákonodárce ·chtěl zřejmě rozšířiti výhody placené dovolené, které již měli
státní úředníci a zaměstnanci soukromí, pro něž dovolená platí za běžný
kalendářní rok, i na dělnlky. Doba pracovní jmenovaná v § 10 cit. zák.,
která jest směrodatná pro dovolenou v roce, nemůže býti na roveň postavena době, která podle § I počítá se zpět pro nabytí nároku dnem
1. května dotyčného roku, a nepřísluší tudíž žalobci. za dobu od 1. května
1931 odškodné za dovolenou, poněvadž měl již dovolenou v roce 1931
mezi květnem a zářím.
N e j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Jde tu o výklad prvého odstavce § 10 zákona ze dne 3. dubna 1925
a n., zvláště, zda-li pojmu »rok« lze rozuměti ve smyslu
roku, či ve smyslu pracovního roku počínajícího podle § 3
cit. zák, nejde-li o rolnictví, dnem prvního května každého běžného roku.
Podle materiá1ií (tisk N. S. R. Čs. Č. 5112/1925) bylo úmyslem zákonodárce rozšířiti výhody placené dovolené, do té doby jen určitým
skupinám zaměstnanců poskytnuté, na širší okruh zaměstnanců a tak
docíliti, by úpravou placených dovolených byla zvýšena tělesná a
mravní zdatnost dělnictva a tím chuť k práci. Proto byla každému
trvalému zaměstnanci po jednoročním nepřetržitém zaměstnání v témže
podniku zajištěna dovolená (§ I) v trvání nejméně šesti dnů »v roce«,
pokud se týče po delší době nepřetržitého zaměstnání v témže
podniku sedm, po případě osm dnů (§ 2), kterážto dovolená udílí se
zpravidla v období od prvního května do konce září (§ 12 odst. (1) cit.
zák). Podle § 3 je pro určení nároku a výměry dovolené rozhodujícím,
není-li jinak mezi strallami smluveno, den prvního května běžného roku,
t. j. zaměstnanec má nárok na dovolellou (Ilárok na určitou výměru dovolené) jen tehdy, byl-li prvního května v témže podniku nepřetržitě
zaměstnán jeden rok, po případě 10 roků nebo 15 raků. Byly-li tyto
podmínky splněny dne prvého května, nabyl nároku na dovolenou v tomto
běžném roce v období od prvního května do prvního září. Právě proto,
že při určení podmínek nároku se přihlíží ke dni prvního května, správněji k poměrům, jak se vyvinuly v období od :prvního května jednoho
roku až do 30. dubna následujícího roku (pomery za minulého pracovního roku), bylo třeba dalšího ustanovení, jak postupovati u zaměst
nance, který byv za tohoto období v podniku zaměstnán, přece rozhodujícího dne prvního května se tam nedočkal, ježto jeho pracovní poměr
již dříve byl výpovědí rozvázán, neboť zásadní myšlénky odůvodňující
čís. 67 sb. z.
kalendářního
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placených dovolen' ch
,.
, ,.,
byl uplně zbaven dObrodin{ d ~ep~lpouste]1, aby
o~;a:~~:~~n;.~~··.·
odstavec § JO že tako' . ?vo ene. Z toho důvodu II
Řol~né, odpovldající »,;Ja~~~s~:~ec má nárok na poměrnou
...
o"em pro dovolenou r zh d' . v ~oce pro dovolenou rozh d '
.
yd prvníhOo
Jkk
insti~uci

~ocltťné, naz~ět
k::lt~a J~~;:hk, doIíč;n?, roční ~bg~bi
d~~~, ~n!~~Ou:~~~t~ ~:~~~t~~ov~lel!é, fíl? ~ rugff~o~lemá uděliti
výměr~, Hledě

t. ~~~ ~val\~m~ni vysl~vil,

lendarmm roce které nem' , e rvam zamestnání v
k
a, vyzn!lm
pro nárok na
a:
pro její
hodnutích ve sb. n. s.
nejvyšší soud v
~ § JO není rok kalendářní n'brž
6~ pra~m názor, že »rokem«
z;lobce ,podle zjištění nižší~h ~oUd: Idu ~ el b ~ I oveď
(eracovní) rok. Ježto
s ~upemm dovolené a jeho pracovní o'::.ěa vye
z práce před nam.a narok na poměrnou placen d p r koncIl dne 22. března 1932
p:smenem A, pracovní doba o~ ovolenou. Označí-Ii se alikvolní část

r~~~

plsmenem P a plná pracovníg~~~en~m B, doba dovolené podle § 2
odstavce § 10 cit. zák VYJ'ádřT t pls~en~m R, lze ustanovení prvého
"1' A=~
PB
. 9- II outo umerou. A:P=B'R
. ,~I

případě 6X-~=4

v souzeném
86'
, "
dovolenou skládá se ze dvl~u sl~žek' N aro~ zamestnancův na placenou'
do!J:u, b) na úplatu ve smyslu § 9 . a), narok na volnou prázdninovou
sltrzebního poměru sešlo sice s náror t~o ~Oby prázdninové. Zrušení1m
Zd
o je,hož výši v souzeném p~, a dl!: ' nedotčen však zůstal nárok
a o ce ,muze se tedy na žalované d .Ipa ': mezI, stranami není sporu
.vyklad zákona je též ve sh
domahati zažalované
zakonu. Stačí tu poukaz na § I ~ e ,sk ustanoveními jiný.ch podobných
ze dne 16. ledna 1910 ř. z č 20 za on~ o obchodních pomocnících
smys!u _ »služebního roku;, iMa"e~de JlI1u "rok« je též rozuměti ve
na ~akon ze dne I. července 19?! č' runberg. Kom. str. 214) dále
cenych
pro
,sb. z, a n., týkající
!pIase rovnez co do určení nároku
ovam na vyhrazené nerosty kde
prac,ovnímu období (viz § 3 n:)dzoienou,
nároku) 'hledí
1 ' . a ovane Jest dati v tom za pr d
ze I pn hořejším výklad
,avšak výkladem U
obtíží a
z
oveno umyslu zákonodárcově a ' on,. Jvyssl: soud vychází, je nejlépe v '
byla v s3 trž,ebním roce
života, by
a aby, ~elmku
právo to bylo zachov?znost zot~,vem, bez ztráty výdělku
zaymem musel opustiti služebno ,~no I v pnpade, že bez vlastního
mernou část nároku dosavadní ~rr:~f. o, na kterémž si již zasloužil po-
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d~vodne

,~ovolených

IQ
dělníky při d~i 2~2

částky
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n~&~:e ?v~~~vati různých
poskytnut~ ~~avkum dennl~o
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Obchodní
(zák
Otázku dpomocníci
k
' on ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř zák)
' z a 0na1 zamestnane
,,'
.
..
, ona nelze řešiti podle jeho zamc: 'g~s~ nekup~cké služby podle § 1
zák
neho provozu podniku .zaměstna/~ lanl v dobe .normálního neomezea e e, nasíala-h v provozu podniku

zásadní změna omezením výroby a tím i změna zaměstnancova pracovního poměru co do rozsahu a způsobu jeho služeb i co do pracovni doby
a úplaty za služby, již se zaměstnanec mlčky podrobil.
(Rozh. ze dne 9.

června

1934, Rv I 686/33.)

žalobce byl vedoucím oddělení u žalované firmy. Dne 21. července
1931 dostal žalobce výpověď ke dni 4. srpna 1931. Žalobou, o niž tu
jde, domáhal se žalobce na žalované zaplacení za dobu od 5. srpna 1931
do 30. září 1931, maje zato, že mu jaj{o obchodnímu pomocníku měla
býti dána šestinedělní výpověď. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e
"
.
žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d uznal podle žaloby.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil
věc prvému soudu, by, doplně řízení, znovu rozhodl.
Dtlvody:
Odvolací soud má za to, že rozhodnou otázku, zda konal .žalobce
vyšší nekupecké služby podle § I zákona ze dne 16. ledna 1910 ČÍs. 20
ř. zák., jest řešiti podle jeho zaměstnání v době normálního neomezeného
rozsudek druh
provozú podniku žalované firmy. Dúsledkem toho
a rozsah žalobcových služeb jen za
normálních
a do<:hází
pak k úsudku, že tyto žalobcovy úkony jest považovati za vyšší úkony,
přesahující obor a výši výkonnosti obyčejného dělníka. Odvolací soud
však přezírá, že žalovaná v řízení u první stolice přednesla, že, počínajíc
rokem 1931 nastala v provozu jejího podniku zásadní změna, te provoz
v lednu 1931 byl zastaven a, počínajíc m~sícem únorem 1931, byl prováděn na zcela jiném podkladě, než v dřívěj.Ší době, ježto firma objednávky již nevyřizovala vlastní výrobou, nýbrž tím 2lpůsobem, že výrobou
pověřila jiné tovární podniky a si vlastně jen ponechala expedícI takto
vyráběného zboží svým zákazníkům, Důsledkem toho nastala i změna .
v pracovním poměru žalobcově. Byl 18. prosince 1930 vypovězen, avšak
k svému vlastnímu přání dále ponechán ve službě žalované, jen že byl
jen
a
podle výsledku této
konané práce, musel konati všechny potřebné práce a jeho úkony byly
od té doby jen ryze manuelního rázu. Tyto práce konal pak žalobce až
do ukončení svého pracovního poměru. Nebylo ovšem předneseno, že
dřívější služební smlouva byla dohodou stran výslovně změněna a že
žalobce podle této změněné smloUVY byl sjednán, pokud se týče se zavázal k jiným služebním úkonům, než doposud v prvním pracovním
období. Nelze však souhlasiti s názorem odvolacího soudu, že se těmito
skutečnostmi na dřívějším pracovním poměru žalobcově nic nezměnilo
a že původní smlouva trvala dále, ježto bylo upuštěno od výpovědi a
žalobce byl nadále zaměstnán u žalované finnY· Jsou-li tvrzené skutečnosti správné, nemohly žalobci zřejmě ujíti změněné poměry provozovací, musel z toho seznati, že jeho služeb v dřívějším rQzsahu a
zpúsobu asi nebude třeba, že .bude musiti konati jiné služby, odDovídající
nynější organisaci a provozu podniku. Zůstal-li přes to ve službách
žalované a podrobil-li se též - hledě k tomuto změněnému stavu -

těchto

polodenně zaměstnán

odměňován

zjišťuje
poměrů

skutečně
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jiným pracovním podmínkám co d
'
j~~ opodstatněn závěr,že tím nast~l prac~vm ,doby a úplaty za služby
:11 oml č k y (§ 863 obč, zák) .. a, z.m~na z~Iob,cova poměru pracov:
zal obce v tomto druhém období' s~~~c~z )e~t pnhlednouti, k pracím, jež .
o tom, zda konal vyšší úkony podle §ec1ne 'konal, ma-II byli rozhodnuto
za . CIt.
Čís.

13634.

Pohledávky na zaplaceni ku n'
n.a ,základě samostatných účtů '!sť cen~ za ?bjednané a dodané zboží
!a~l za pohledávky samostatni tře1:-a~oratr co, do přípustností dovoJe notIívé žaloby byly spojeny' k sp I ' l;' y spojeny v jedné žalobě a
společným rozsudkem.
o ecnemu projednáni a rOZhodnuty
(Rozh. ze dne 9.

června 1934, Rv I 2054/33.)

Žalobám firmy o zaplacení pohl d' k
s o u d Y vyhověly. Ne j vy Š š í : av~ za d~dané zboží o b a niž š í
ou
odmltl dovolání žalovaného.
Důvody:

Jest především zkoumat" d '
..
ods!avec, c. ř. s.). V souzené\ěci~ j~st ~~~olání přípus!né (§ 507, prvý
Spojeny ke společnému projednán/tB ~alob § 187, P!vy odstav,ec,c. ř. s,
v Ch .. C II 653/32 o 513 Kč 20 h e l y, podane u okresmho soudu
. hl
I 654/32 o 24:29 Kč 50 h a
C II 655/32 o 4376 Kč 35 h
c. f· s" ro~hodnuto společný~ or~~~ud~ylo \7k,podl~ § 187 druhý odst.
~~zalovan jeden nárok na za lacení
em:
za}obe C II 653/32 byl
uctu ze dne 30. října 1931 ~ žal b}~ 'Iflednane a dodané zboží podle
ne~oplatků samostatných 'účtů z~ e b' d 65~/32 bylo zažalováno osm
z lechto nedoplatků nepřevyšoval 20gdeK,:a~e a dodané zboží. Žádný
va o ani .100 Kč. V žalobě C II 655/32 .c, a ,sedm, z nich nepřevyšo
zaplacem za objednané a d d ' b·" bylo zazalovano osm nároků na
n v. ~ h uc
"t'u. Ž'adný ze žalobn'
. o ane
h z' OZl • na záklaď
" e osml. s a m o s t a t~ ;tar?ků, ~platňovaných v řeč~~ýcha~of~ ;teprevyso,val 2000 Kč, Každý
jezto s!o vzdy o nárok na za lacení kua o, ach byl narokem samostatným,
~a, objednané a dodané fboží n pm, ckny (n~doplatku kupní ceny) .
u c t u, Této samostatnosti
b a z!l I a des a m o s t a t n é h o
podle § 227 c. ř, s. spojen ~ePe~~ JIJ za~alovan,é nároky tím, že byly
byly spojeny k společnémJ pr~jed~á~lo(b§e, i~+ hm, že jednotlivé žaloby
a ze o mch bylo rozh d t
'
, odstavec prvý c ř s)
9ruh ý, c. ř. s,). Jest profo n~ío u~f;~ecným r,oz~udkem(§ 187: odst~v~c .
z~lobl!ího nároku samosta1nl Ježt st, ~~vc:lam Po~uzovati co do každého
prevysuje 2000 Kč a rozsud k o ~a ny ze zazalovaných nároků nepot":.rzen (§ 502, třetí odstavecec }rveho sou~u byl odvolacím soudem
neI?resahují ani hranici pr' ',: s.), ano ?ekteré ze žalobních nároků
c. r: s.), není dovolání pří °US~~I nel:atrn~ (§ 502, druhý odstavec,
prveho odstavce § 507 c. ř ~ kd ,a t
je.. pro!o, odmítnouti podle
Na tom nic nemění, že v d~v~iání~~sta up~e~mll j1z. soud I?rvé stolice.
.
a novana I zmatecnost napa-

to

deného rozsudku, ježto ke zmatečnosti jest přihlížeti jen tehdy, dostala-li
se věc k vyššímu soudu pří P u s t n Ým opravným prostředkem,
čemuž, jak dolíčeno, v souzeném případě tak není.
čís.

13635.

Uvedeno-Ii v žalobě jen, že žalovaný »dluhuje« žalobci zažalovaný
peníz, nebyly uvedeny skutkové okolnosti, na nichž se zakládá žalobní
nárok, a nelze uznati rozsudkem pro zmeškání (§ 396 c. ř. s.) podle žaloby. V takovém případě nenl důvodu k postupu soudu podle §§ 84 a 85

c.

ř.

s.
(Rozh, ze dne 9.

června

1934, Rv I 2118/33.)

Žalobci uvedli v žalobě podané advokátem jen, že jim žalovaný dluhuje 1500 Kč se 6% úroky ode dne podání žaloby, nabídli o tom důkaz
zápisky a výslechem stran a navrhli, by žalovaný byl uznán povinným
zaplatiti jim 1500 Kč se 6% úroky ode dne podání žaloby, K prvému
ústnímu jednání se nedostavil žalovaný, načež žalobce zastoupený advokátem navrhl vynesení rozsudku pro zmeškání. Pro c e sní s o u d
p r v é s t o I i c e (okresní soud v K.) vyhověl návrhu a uznal rozsudkem
pro zmeškání podle žaloby. O d vol a c í s o u d žalobu zamítl. D ů
vod y: Podle § 396 c. ř, s. jest, zmešká-li strana první rok, pokládati
přednes dostavivší se strany o skutkových okolnostech ku předmětu
právní rozepře se vztahující zá pravdivý, pokud není vyvrácen předlo
ženými důkazy, a jest na tomto základě k návrhu strany, která se dostavila, rozhodnouti o žalobní žádosti rozsudkem pro zmeškání. Učiní-li
dostavivši se strana návrh na vydání rozsudku pro zmeškání, jest na
soudu posouditi, zdali dostavivší. se stranou přednesené skutkové okolnosti, které jest pokládati za pravdivé, žalobní nárok skutečně také odů,
vodňují, a pakli ne, i proti dostavivší se straně, která vydání rozsudku
pro zmeškání navrhla, rozhodnouti rozsudkem, V souzeném případě
dostavivší se žalující strana uvedla v žalobě, jejíž obsah jest základem
napadeného rozsudku pro zmeškání, jen, že jí žalovaná strana dluhuje
1500 Kč se 6% úroky ode dne podání žaloby. Toto tvrzení není však
skutkovým přednesem, z něhož by vyplýval zažalovaný nárok jako
právní závěr, nýbrž jest právním závěrem a tak scházejí vůbec.
skutečnosti, zažalovaný nárok odůvodňující, a soud první stolice neposoudil věc po stránce právní správně, shledav zažalovaný nárok odů,
vodněným, a žalobě napadeným rozsudkem vyhověv.
Ne j v y Š š í s OU d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Podle § 226 c. ř. s. jest v žalobě uvésti s k u t k o v é o k 01 n o s t i,
na nichž ze zakládá žalobcův nárok. Rovněž § 78 čís. 2 c. ř, s. před,
pisuje, že přípravná podání, mezi něž náleží i žaloba, mají obsahovati
vylíčení s k u t k o v Ých po měr ll, jichž se chce strana při ústním
jednání dovolávati. ŽalobCi však uvedli v žalobě jen, že jim žalovaný
"dluhuje« zažalovanou částku. V. tom nelze· spatřonti uvedení skutko-
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vých okolností pokud se t" če
\"' .
.
jících žalobní nárok, nýbr~ jd? t~ejl skutko,výc)1 ~o,!"ěrů opodstatňu_
okolností, jež však nebyly ani soudu en ,o ,p~avfil ,zaver !-e skutkových
roku ze dne 20. února 1933 n '
am z~ ovanemu sdeleny. Ani při
vztah~jící se ku předmětu ráv~fr~~nes!1 z,:lob~1 skutkoyé okolnosti,
vydanl rozsudku pro zme&ání PoJr:r§e,
v!-nesl! .len ,návrh na
,c; . L . s., ]ehoz tu bylo
vzhledem k § 442, prvý odsta~ec'
pravdivé přednesení dostavivší se _~ir~~ s. POUZ~l!, lest ~okládati za
nos,tech, vztahujících se k ř d ' Y 0, s, utko,vych okolvyvraceno předloženými důkaz/ : i!~tu pr~vfil rozep~e, pok~d není
vrhu strany, jež se dostavila r' h . na, o m t? z a k I a dek nápro zmeškání. Soud pak buď ž~fob<:dno~l! ? zalob.fil žá~osti rozsudkem
zda lze žalobní nárok vyvoditi
~ ~y OVl, nebo ]1 zaml!ne podle toho
Ne.n~,li tu však vůbec Skutkovth[re o~e:?nJho skutkového d~je čili nic:
nez zalobu zamítnouti Práve
p
~ u pro rozhodnul!, nezbývá
tu nebylo skutkového' POdkl'::lroto zaml~ odvo~ací ~oud žalobu, ježt~
Úvahy dovolatelů o postupu so~d:ro,roz odnU,Í1 o zalobním nároku.
ne'!'ají význam pro souzený případ l?r; t v~esem r?z~u~ku pro uznání
p~avem mají dovolatelé za to že b' {Z
o u o ~zna~1 vubec nejde, NeO na
daval'rozsudek
nepovažoval
'
I
I'
,
IYb
aby'..nevyI"
- za o u za s?ude
uplnouprve
Dosto\!ce,
,
0 I t I'
ne
na
mys
I
postup
soudu
podl
§§
84
.
_
a
e
e
,ma]1 tu
patr
postup soudu může se týkati'
~" a 85 c. L s.. Lec řečený
jakou však nelze pokládati n~~~s~at!tanel::1 f ~ hm á I n í c h vad, za
lobfilho nároku. Ani předpis § 435
,ve c ne o opodstatnění žatu v úvahu, ježto žaloba byla -podá~/~ď ~d~tavecJ' ~. ř .. s. nepřichází
nebylo tu podmínek k postupu prvého s 'do a e:n. ežto, Jak dovoděno,
nemohl ani odvolací soud shl d Ir !lu u po e §§
84 a 85 c. ř. s
2c
s
I P!;;dneSžaloby neúplným, zrušúi
podle § 496
e
plnění a k rozhodnutí', J';k m"
tPrvd o soudu a vrátiti mu věc k doaJI za o ovolatelé.

3§grz

.v

čís.

ř

~ozs:d:kčís.

Sociální
. Vedouci

13636.

ze dne 9 ,"
..
úředníci (zákon
Okresních nemC:CnJM }924, ~.I~. 221 sb. z. a n.).

pojištění

namě podřízeni

sociál ~nskr.~~ PO)lsťoven jsou disciplim poJIS. ovne. Nemocenská pojišpřiděleného, diSciPlinám! stiha::'abr; V~dO~C~hO úředni!'a, k ni služebně
Autonomním orgánům Okresní n y o Je .0 v~~,OUCI funkce zbavila.
dou~í úřednici, služebně k ní přiděle1t!~enske pOJlsfovny podléhají veorgano~é výkonní povinni provádětf~:;;:n~ ~?ID s'!1y~I,u~ že jsou jako
Okresmch nemocenských
'išf
? ~ I ~!.'ášeJlclch se orgánů
představitelům referáty a :~rh oven, podavati v Jejich schůzích a jejich
Vedouci úředntk Okresní Je~
k.
.., ,
Okresní nemocenskou oc.e!'~,e p0.llsfovny nemůže žalovati
disciplinárniho zbaveni své lunkre °v~~~!c~~ nú~ed~~ení bezúčinnosti
jen

rrstřednl

ťovna sama není vůbec o rávně

(Rozh. ze dne 9. června 1934, Rv I 877/34.)
Jdežeo týž
o ně'
. dn~:
' roz~odnutí čís. sb. 13629. Žalobce
tvrdě,
byl případ
vedou~ím
ú~~~:k!e
m
resm nemocenské pojišfovny v Ž:

domáhal se na ní, by bylo uznáno právem, že výrok vrchní disciplinární
komise při ústřední sociální pojišťovně ze dne 7. června 1933, jímž
byl potvrzen nález ústřední disciplinární komise při Ústřední sociální
pojišfovně, podle něhož byl žalobce zbaven funkce vedoucího úředníka
Okresní nemocenské pojišťovny v Ž., se zrušuje v celém rozsahu jako
bezúčinný proti žalQbci. P r .o c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal
podle žaloby. O d vol a c í s o u d žalobu zamítl
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Odvolací soud zamítl žalobu, uznav oprávněnost námitky žalované
Okresní nemocenské pojišťovny, že není k tomuto sporu pasivně legitimována. Na řešení této otázky jest se omeziti.
Vedoucí úředníci nemocenských pojišťoven podléhají podle § 69
odsl. (l)'a (4) zák. ze dne 9. října 1924 čís. 221 sb. z. a n. v doslovu
zákona ze dne 8. listopadu 1928 čís. 184 sb. z. a n. disciplinární pravo'
moci ústřední sociálnípojišťovny, která pro skupinu těchto úředníků vypracuje vzorné služební a disciplinární řády, jež podléhají schválení
ministra sociální péče a ministra finanCÍ. Tyto řády se vztahují podle
§ 69 odst (4) zákona ze dne 8. listopadu 1928 čís. 184 sb. z. a n. nejen
na úředníky, kteří budou nově přijímáni do služeb, nýbrž i n a ony,
k t e ř í j s o u již ves I u ž b ě. zalobce se také sám dovolával před
piSU služebního a disciplinárního řádu, :vydaného již pro zaměstnance
nemocenských pojišťoven, v jehož § 44 odsl. II. b) a III. jest ustanoveno,
že pro úředníky nemocenských pojišťoven. uvedené v § 69 zák. o soc.
poj., vykonává disciplinární řízení jakožto první disciplinární instance Ústřední disciplinární komise, zřízená při ústřední sociální
pojišfovně , a jakožto druhá (odvolací a konečná) disipIínární instance Vrchní disciplinární komise, zřízená u ústřední sociální
pojišfoV'ny. Pokud není provedeno ústřední sociáln í pojišťovnou
jmenování úředníků podle § 69 odsl. (1) zák. o soc. poj., jest pro
příslušnost ústřední disciplinární komise ve smyslu § 44 II. b) služ .
a disc. řádu rozhodnou okolnost, ",da obviněný vykonává funkci úředníků
podle § 69 odst. (I) zák. o soc. poj. (§ 70 služ. a disc. řádu). Nemá
proto významu dovolatelova námitka, že ho ústřední sociální pojišťovna
vedoucím úředníkem nejmenovala. Podle § 54 odsl. (1) služ. a disc.
řádu podává návrh na zavedení disciplinárního řízení proti úředníkům
nemocenských pojišťoven, uvedeným v § 69 zák. o so-c. poj., předsta
venstvo ústřední sociální pojišťovny. Jako disciplinární trest jest v § 37
odsl. (1) c) služ. a disc. řádu stanoveno také zbavení funkce úředníka
jmenovaného podle § 69 zák. o soc. poj. Z těchto ustanovení jest zřejmé,
že vedoucí úředníci nemocenských pojišfoven jsou disciplinárně podří
zeni jen ústřední sociální pojišťovně a že nemocenská pojišfovna sama
není vůbec oprávněna, by vedoucího úředníka, k ní služebně přiděleného,
disciplinárně stíhala a aby ho jeho vedoucí funkce zbavila. Služební
poměr vedoucích úředníků nemocenských pojišťoven, jak jest zákonem
upraven, jest zvláštního _rázu. Zákon o soc. poj. v § 69 odsl. 5 mluví
o jejich "služebním přidělení« k určité nemocenské pojišťovně a o tom,
že tato nemocenská pojišťovna platí jejich služební požitky. Autonomním
orgánům n,mocenské pojišťovny podléhají vedoucí úředníci, služebně
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k ní přjdělení, jen v tom smyslu že .S '
....
pro,:adetJ rozhodnutí Usnášející~h s] ou J!,k? organove vykonm povinni
podavati v jejich schůzích a jejich e o!~a~u .~el~ocenských pojišfoven
(Srv.
Pospíšil a Dr. Neubauef" !~aS aVI ~ um referát~ a návrhy:
I k:Jyz lze Okresní nemocenskou ... J
d k z~: ~ soc. pOJ., str. 94.).
slyzeb?ě,při~ělen, považovati zá~~J~ro~~u1 k mz je~t vedoucí úředník
pre~e Je]1 prava plynoucí z tohoto '"Oh . Jeho z!'I?estnavatelku, jsou
telky zákonem značně omezena nebJ~)I o post~ven.1 ]!,kožto zaměstnava_
SI vedoucího úředníka sama u~tano ol ona nenl ze]menaoprávněna, aby
ne~o vedoucí funkce zbavila (viz téžV~~~h~~ a~}'.~o 7ze5 sluzby propustila
prava JSou vyhražena jen Úslř dn'
., n? I CIS.
81 sb. n. s.). Tato
jejím orgánům Ústřední disciPl1ná~n S~CIalnl POvjiŠťo~ně. pok?d Se týče
I?ISI podle § 44 služ. a disc řádu Ved°ml~l,~ r~hnl dIscIplInární kot ov~y je podle toho ve směr'u svého
OUCI ur,edmk ne}1.l?ce?ské pojišvem vedoucí funkce i služebně odř' ust~nov~m. a propuJcem nebo zbaa právě tohoto poměru služebnY po~:~n ]ent.ustredn! ~ociální pojišfovně
I?~dě ~ález disciplinární komise ~enos,1 ~e do1ýka v souzeném pří- .
uredmka. Okresní nemocensk'
?"ť avem za}?bce funkce vedoucího .
služebně přidělen nemá na ro~hPOJIS ?vna,. k . n~z Jest vedoucí úředník
sociální pojišťov~ě žádného vr odnuh ~Isclplmarní komise při Ústřední
podle § 86 aj zák. o soc o' ~u a ~USI se !Hu. podrobiti, neboť pódléhá
Z, toho plyne, že žalova~1 bkr~ZOl:CI mocI Ustr~dní.s.ociální pojišťovny.
zakona ani oprávněna bž 1 b sm nemocenska pO]Isfovna není podle .
úředníka, jíž byl zba~enY dal·Socl·pcll.. :;noyu pr?půjčila funkci vedoucího
, k'
•
. ,marmm nalezem t ·k'
'fY.ro , Jehoz se dovolatel domáhá by nem'l .•. ..' a ze, rozsudkový .
]ezto by nebyla podle zákona op~ávně e VUCI m p:akhckeho významu,
9~la. <;> určení bezúčinnosti disciplinár~ih'by:odle, ne~o sama něco zaří.
uredmka nemůže proto žalobce žalov f O~ z a'.'em Sve funkce vedoucího
v ,2 . .o0volatelův poukaz na obdobua;e. r~sm ?emocen~kou po[išťovnu
statn!ch ~~městnanců jest zcela ne ř~ slu,zebmm pon;ere~ nek!erých
douclch uredníků nemocenských p ~p.ťdny, l!eboť sluzebm pomer veupraven zvláštním způsobem takžeP~~ls oven Jest.v zákoně o soc. poj.
Padu« ve smyslu § 7 obč zák Ot' k neJze mluvlÍ! »podobnosti pří
važovati za rozhodčí sou'd n~ . ~.z bOU, z a. dlsclplmarní komisi jest ponic společného s pasivní legiti;~cí rke ~ se vUbektc zabýva~i, pr?t.ože nemá!
poru, o erou tu jedme Jde.
čís. 13637.
Do usnesení odvolacího s d (
zrušen rozsudek prvého soudu ~IIs u. ~e :~rec~ pracovnich), jímž bvl
čen~ žal,?by, ježto podle lIázom !;:Ol~ ?:lffi nzdením, počínaiíc doru- .
pravemu zalovanému a rvému
CI ~ sou u byla dorucena neřízeno, by zahájil jedllárťt s pra;:::d!l z v}'hrady pravomoci bylo na- .
kurs, a to ani toho komu byla žalobaza OV3l!ym, - n~ní přípustným re,
nepravern dorucena.
•
• (Rozh. ze dne 13. června 1934, R 1662/34.)
.
. V zalobe byla jako žalovaná uved
H H .
.
..
SlOnu, bydlící v K. Nádražní tříd ..ena · _ erZlg,ova, maJItelka penlepě r:erzigové, bydlíCí v onom do::,t s . •104. ~aloba byl~ doručena He-

pr.

.o

te

p~ela zalobní tvrzení a namítla nedost ~e~ Se tez ~hjedna~lI ~o~tavila, pojezto mkdy se žalobkyní ne]'ednal ape paslvm, o opravnem ke spom,
a.
r o ce s n I s o udp r v é s t 0-

1 i c e (pracovní soud v K. J žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d zrušil
napadený rozsudek i s předchozím řízením počínajíc doručením žaloby
a uložil prvému soudu, by znovu zahájil řízení o žalobě, Heleně Herzigové pak uložil, by nahradila žalobkyni útraty dosavadního řízení. V d ů
vod ech uvedl, že jest vyzvati žalobce, by přesně udal podle § 75 čís.
I C. ř. S. jméno a příjmení, zaměstnání a bydliště žalované. Útratový
výrok odůvodnil tím, že Helena Herzigová zavinila pokračování ve
sporu, do něhož vstoupila, ač věděla, že není žalovanou.
N e j v y Š š í s o u d odmítl rekurs Heleny Herzigové.
Dů vo dy:
Odvolací soud zrušil rozsudek soudu první stolice s řízením mu
předcházejícím, počínajíc doručením žaloby - patrně pro zmatečnost a nařídil prvnímu soudu, by, pokllsiv se o odstranění formálních vad žaloby, ji znovu doručil pravému žalovanému, (nikoli Heleně Herzigové,
již odvolací soud nepovažuje za pravou žalovanou) a o věci znovu jednal
a rozhodl. Právní moc tohoto usnesení nebyla vyhražena. 1 v řízení před
pracovními soudy platí o přípustnosti rekursu proti usnesením odvolacího soudu za odvolacího řízení ustanovení § 519 C. ř. s. (sb. n. S. čís.
12184). Právo k rekursu proti usnesením odvolacího soudu jest v § 519
c. ř. s. upraveno zvlášť a rekursní důvody jsou tu výčetmo uvedeny.
Nelze tedy stěžovatelčino oprávnění vyvozovati z ustanovení § 514 (2)
C. ř. s., vytýká-li napadenému usnesení zmatečnost, ježto nebyla usnesením odmítnuta žaloba, cnž jest předpokladem ustanovení č. 2 § 519
c. ř. S. (sb. n. s. čís. 11857). Neprávem uplatňuje stěžovatelka, že se to
rovná odmítnutí žaloby, měla-li býti z dalšího řízení vyloučena, ježto nařídil odvolací soud, by procesní soud zahájil jednání s pravým žalovaným, kterým dle jeho názoru rekurenlka není. Rekurentka nepodala
žalobu a nemůže si proto stěžovati do odepření soudní ochrany, bylo-li
vyslo'veno, že se jí věc netýká. Na souzený případ hodí se ustanovení
čís. 3 § 519 c. ř. s., podle něhož rekurs není přípustný, zrušil-li odvolací
soud rozsudek prvního soudu a vrátil-Ii mu věc k dalšímu jednání a novému rozhodnutí, aniž usnesení tomu vyhradil právní moc (sb. n. s. čís.
10498, 10042 a j.). Pokud si rekurentka stěžuje na to, že jí byla uložena
náhrada procesních nákladů žalobkyni (patrně z důvodů § 48 ,co ř. s.),
jest rekurs nepřípustný podle § 528 C. ř. s.
čís. 13638.
Služební pragmatika (zákon ze dne 25. ledna 1914, čís. 15 ř. zák.)_
Obmezení služebních platů suspendovaného zřízence nenastává
pflmo ze zákona jako následek suspense, nařízené přednostou služebníbo úřadu, nýbrž jen, bylo-Ii vysloveno disciplinární komisí. Takové
obmezení z důvodu suspense může býti účinným teprve od doby, kdy
bylo vysloveno, usnesením disciplinární komise.
Ustanovení § 89 služ. pragm. neposkytuje služebnímu úřadu též
oprávnění, zadržeti podřízenému část služebních platů ke kryti schodků.
Lhostejno, že obecní zaměstnanec nepodal proti usnesením obecního
zastupitelstva o zadržení části služebních požitků stížnost k vyšším
správním úřadům, stačí, že se proti zadržení platu, jež mu bylo ozMmeno, bránil žalobou u řádnébo soudu.
(Rozh. ze dne 13. června 1934, Rv 1 347/32.)
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Žalobce byl trvale ustanoveným zřízencem žalované obce ve smyslu
zákona ze dne 17. prosince 1919, čís. 16 sb. z. a n. na rok 1920.. Rozhodn,:tíI? disciplinární kon;!se ž.alované ?bce by! obmezen žalobcův plat
na dve tretiny. Žalobou, o mz tu Jde, domahal se zalooce na žalované obci
by mu vyplatila část jeho služebního platu, již mu zadržela za dobu od
1. dubna 1930 do konce února 1931. Pro ce sní s o udp r v é s t oI i c ~ u~rtal ~odle ž~loby, .o d v, o I,a c í .s o ~ d žal?bu zamítl, vycházeje
z pravmho nazoru, ze dlsclplmarm komIse zalovane obce byla opravněna
obmeziti žalobcův služební plat i za dobu minulou, ovšem jen na dvě tře
tiny, a že žalovaná obec, pokud zadržela žalobci z jeho služebního platu
více než jednu třetinu, byla k tomu oprávněna podle § 89 zákona ze dne
25. ledna 1914 čís. 15 ř. z.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Právní názor odvolacího soudu jest v obou směre<:h mylný. Rozhodnutí disciplinární komise žalované ovce ze dne 26. února 1931 o obmezení žalobcova platu na dvě třetiny nemá zpětného účinku. Doslov §§ 145
a 146 zákona čís. 15/1914 ř. z. (služební pragmatika), jichž jest podle
§ 2 vládního nařízení ze dne 14. srpna 1920 čís. 483 sb. z. a n. užíti obdobně i v disciplinárním řízení proti trvale ustanoveným zřízencům
obecním, svědčí jasně o tom,. že obmezení služebních platů snspendovaného zřízence nenastává přímo ze zákona jako následek suspense, naří
zené přrdnostou služebního úřadu, nýbrž jen tehdy, když bylo vysloveno
discipllnární komisí. (Viz rozhodnutí čís. 7749 sb. n. s.) Je-li však podle
zákona třeba výslovného výroku disciplinární komise, pak nelze pochybovati o tom, že takové obmezení z dŮvodu suspense může býti účinným
teprve od té doby, kdy bylo usnesením disCiplinární komise vysloveno
(srv. o tom též nálezy nejvyššího správního soudu čís. 3614 a 4574 sb.
Bohuslavovy). Názor, že disciplinární komise může podle § 146 zákona
čís. 1/1914 ř. z. obmeziti služební platy i pro dobu minulou, je tedy
mylný a rozhodnutí disciplinární komise žalované obce ze dne 26. února
1931, pokud v něm bylo vysloveno, že se potvrzuje obmezení žalobcový'ch
platů, usnesené obecním zastupitelstvem žalované obce dne 6. srpna
1930, jest proti žalobci bezúčinné, což bylo již prvým soudem správně
vystiženo. Jest nerozhodné, že žalobce proti tomuto rozhodnutí disciplinární komise nepodal stížnost. Vždyť bylo vydáno v době, kdy bvl již
projednáván spor, v němž se žalobce domáhal zaplacení zadržených služebních platů a v němž soud jest oprávněn zkoumati i formální otázku,
zdali disciplit;ární komise žalované obce byla podle platných předpis\!
vůbec oprávnena vydati rozhodnutí, o které tu jde. (Viz rozh. čís. 1189,
7749, 12.873 sv. n. s.) Není však třeba zkoumati, zda rozhodnutí disciplinární komise žalované obce ze dne 26. února 1931 jest proti" žalobci
účinné, pokud jde o dobu po. jeho vydání, protože předmětem tohoto
sporu jsou platy zadržené jen až do konce února 1931.
Neobstojí ani právní názor odvolacího soudu, že žalovaná obe<: byla
podle § 89 zákona čís. 15/1914 ř. z. oprávněna zadržeti žalobci část jeho
služebního 'platu. Ustanovení § 89 odst. (2) zákona čís. 15/1914 ř. z.
předpokládá, že zaměstnanec byl odsouzen k náhradě škody administra-

tivním nálezem. Takový administrátivní nález, ,!,Ůž~, podl~ § ,8~ odst: (I)
luž. pragm. vydati služební úřad, jemuž pnsl?sl opravn,elll ukladah
s dřízeným podle platných předpisů nahradu utrat nebo skod. V dopOsech žalované obce ze dne 12. května 1930 a ze dn,e
srpna 1930
~~lze vubec spatřovati administ~ativní nál~~ O~SUz.uIICI .za!obce k nahradě škody, neboť se v nich zalobce k zadne, nahl;a~~ skody neodsuzuje nýbrž jen se mu v nich oznamuje z a dr z e n I, ca;;l! leh~ p~atu.
Ani odvolací soud v těchto dopisech nespatřoval, takovy ;;ahradlll. nalez,
'brž vyslovil právní názor že nebylo vubec potreba dalslho admllllstra~~ního řízení a náhradníh~ nálezu, ježto prý byla ~~Iovaná obe~ bo~ll~
§ 89 služ. pragm oprávněna z a drž e tl, zalo~cl cast Jeh? sluze moL
požitků ke krytí případných schodků na zaklade toho, z~ zalobce sam
v trestním řízení tyto schodky ve výši nejméně 6.800,!Zc uznal a svou
povinnost k náhradě škodv v příčině jich nemohl popntI. Dov,olate:, vyrká napadenému rozsudku v tomto směru rozp,~r se. spIsy ,(§ ,,03 CI,S. 3
ř. s.). K tomu jest uvésti, že žalovaná o?ec v :lZ~lll v prve stolIc; vt.tb~c
netvrdila že žalobce svou povinnost k nahrade skody u;nal, nybrz';·í
řednesl~ jen, že žalobce v trestním říz~ní dozna!, ze zpronever;,
K800 Kč a že z toho nahradil po,!ze 700 Kc. ~d~olacl soud neby~ tudl:
o rávněn sám od sebe zjišťovati zalobcovo uznalll povlll?osh k nah;ade
škody Toto jeho zjištění není kryto přednesem žalovan,es!~any,. ~ukaz
o ně~ nebyl veden ani připuštěn. a proto..nelze k němu pnhltzetI, lezt~ s~
říčí zásadě projednacl. (Srovnel rozh. CIS. 7651, 10~866 sb. n. s.) MIIl:~
fo názor odvolacího soudu, že ustanovení ,§ 89 sluz~ ;P'ra~m. ~~skytuJe
služevnímu úřadu též oprávnění, z a dr zet I podnzenemu, cast s!užebních platů ke krytí schodků, jest nespráyný, n<:b?ť o takov:en; °l?favnění se v § 89 služ.pragm. vůbec nem!uv!, n!,brz l~n o vyda!ll na ezu
", . k áhradě škody. Zadržem casl! platu ke kryl! schodk,:
odsuzullel
n
d' 'k d .
'I
dporovatl
a vydání nálezu odsuzujícího k náhra e s o y, le:n~z ze o
určovaCÍ žalobou, jsou přece opatření naprosto rozdlln~.
.
Nezáleží ani na tom, že žalobce proti usnesen.í, obecmho :~:tuP,I!.el~~va
o zadržení části služebních požitků nepodal .shzno~t ~ vysslm UI3I um
správním neboť postačilo že se žalobce proti zadrzelll platu, lY" ~u
bylo ozn~meno bránil žaÍobou podanou u řádného soudu, povo ane o
k rozhodování podle § 24 zákona čís. 16/1920 sb. z. a n.
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Mimořádná vyživovací podpora podle §§ 6 a 15 zákona ze, dne ~O.
rosince 1922, čís. 394 sb•. z. a. n., vztahuj.e. se jen, n.a ,t~ov~ Studl~~
která b la nastoupena k vůli průkazu o urcltem vzdelanl, Je~o~ se.o
. kf
v žaduje k nastoupeni praktického životního povola~l_ Narok
~a :;;ahoJí přídavek na dltě zaniká, jakmile dit~, kteréd·studul~ C~ J8roku věku dosáhne uvedeného účelu toho ktereho stu ta a ZlS
0klady o j~ho úspěšném ukončení.
Pokud nevykazovalo další studium znaky. studia »normálně« zapO-

nl

čatého.

(Rozh. ze dne 13. června 1934, Rv I 902/32.)
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žalobce, oficiál státních drah ve výslužbě, domáhal se na českoslo
vt;';lském státu" by mu byl k jeh~ odpočivným požitkům vyplacen drahotní
pndavek na dlte podle § 15 zakomť ze dne 20. prosince 1922, čís. 394
sb. z. a n. Syn žalobcův Oskar M., narozený dne 14. března 1908 studoval nejprve na učitelském ústavu, který s prospěchem absolvoval ~ létě
1927 .. Pak v ro.ce 1927 až) 929 s!udov,~l n~ st*tním gymnasiu,v L, neF
prve Jako hospltant VII. tr., pak Jako radny posluchac VIII. tf. a v létě
1929 vykonal s vyznamenáním zkoušku dospělosti. Pak ve studijním
roce 1929/30 byl přijat jako řádný posluchač německé filosofické fakultv
v Praze a od té doby na téže fakultě bez přerušení až do dnešního dně
studuje a vykazuje na téže fakultě normální pokračování ve studiích. Od
1. č.erven~~ 192~ ,:,~a~ nedost~v1!1 žalobc~. na syna, Oskara přídav!lk, který
by JInak clml meslcne 116 Kc. Zalobce zadal o vyplatu tohoto prídavku
ale ministerstvo železnic rozhodnutím ze dne 6. března 1931 žádost U;
zamítlo. Žaloba byla zamítnuta s o u d y vše ch tří s tol i c Ne jvy Š š í m s o ude m z těchto
'
důvodů:

Pro rozsouzení tohoto sporu jest rozhodným výklad ustanovení § 6
1. odst. '1\ pokud se týče § 15 zákona ze dne 20. prosince 1922 čís. 394
sb. z. a n. Jest proto vhodné obírati se především do"olacím důvodem
právní mylnosti podle § 503 čís. 4 c. ř. s. Žalobce uplatňuje nárok aby
mu k jeho odpočivným požitkům byl vyplacen drahotní přídavek n~ dítě
podle § 15 uvedeného zákona. Pro tento nárok platí obdobně ustanovení
§ 6 téhož zákona. Jak plyne z důvodové zprávy k vládnímu návrhu tohoto zákona (tisk poslanecké sněmovny 3922/1922, str. 12), sledoval
uvedený zákon účel, by se stát postupně vrátil od systemu alimentačního
k systemu odměny za práci. V § 6 I. odst. (l) byl nárok na drahotní pří
davky pro děti omezen zásadně na dobu, dokud děti nepřekročily 18. rok
věku. Toto věkové omezení bylo stanoveno, jak plyne z uvedené již důvo
dové zprávy (str. 14), v úvaze, že děti ve věku 18 let mají a mohou býti
zpravidla zaopatřeny, takže zákonodárce nepokládá za nezbytné; by stát
i po této věkové hranici vypomáhal svým zaměstnancům v péči o výživu
dětí ve všech případech. Po uvedené době t. j. po dosažení 18. raku věku
přísluší drahotni přída"ek na děti podle doslovu § 6 I. odst. (1) jen
tehdy, studují-Ji na učilišti s řádným prospěchem, a též na dobu potře.bnou k dokončení studií nonnálně započatých a nepřetržitě konaných,
nejdéle však až do dokonaného 24. roku. Z tohoto výjimečného ustanovení lze seznati základní myšlenku zákonodárcovu, že státním zaměst
nancům má býti z důvodů existenčních pOSkytován přídavek za účelem
ulehčení jejich vyživovací povinnosti jen po dobu, po kterou si jejich děti
získávají řádnými studiemi teoretickou průpravu pro samostatné ži"otní
postavení. Z toho plyne závěr, 'že zákonodárce zamýšlel poskytnouti mimořádnou vyživovací podporu podle §§ 6 a 15 uveď. zák. jen na taková
studia, která byla nastoupena za lÍčelem dosažení průkazu o nabytí urči
tého vzdělání, jehož se objektivně vyžaduje k nastoupení praktického životního povolání, a že tedy nárok na drahotní 'přídavek na dítě zaniká,
jakmile dítě, které po dosaženém 18. roku věku studuje, dosáhne shora

edeného účelu toho kterého studia a získá doklady o jeho úspěšném
ukv _ ní Slovy zákona o »nonnálním započetí« studií nelz~ tedy rozu once
.
'h
t d'
'br' i nástup Jeho
ěti . en včasnost započetí urcde o s u la" ny z."
_ za ta~: 'c~ předpokladů, které musí býti v osobe studuJI~~ho ,s!)!?e:,y po~e
pl~ých pravidel (normálně), má-Ji býti dosažen vyhceny JIZ u~~l ~o o
terého studia. Dovolatel dovozuje, že slova z~o~~ :,na dob~ po re nou
~ dokončení studií normálně započatých a neprelrzIle kO~anych<hz~am~
.í . e n vymezení doby trvání nároku, nikoli též podml~ku ,to, o o n~
~~~u.Js jeho názorem však nelze.souhlasiti.)~st ?všem spravneh~e ~e }~:
'1 slovy zákona vymezuje take doba trvam naro~u na dra o mp
~~:ek na dítě, ale zároveň se jim~ stanovf,ž~t~nto nar?k mohou ~odstf!:
niti jen studia normálně zapC!,čata a n_eprei!pte konan::~ Jouztre~ p I
padě jest nesporné,_že ~alobcuv syn PěkrekrokC!l 1· r~k ~dia ~: učitef~ť~
1926 a že po dosazenem 18. roku v u s oncl SV!! s
.
ústavě v létě 1927. Tím si získal již úplnou teorehckou pr~P!::vu pro sa;
mostatné životní postavení jako učitel. Konal-ll. potom Jesk dvoulete
studium v Vll. a VIII. třídě gymnasia a vsto~pll.l!~ak na f;~osoflckou
fakultu německé university v Praze, nevykazuje toto Jeh~ ~alsl lst?dl?:
'iž znaky stadia »normálně započatého« ve sm~sl? pra,ve vy ozene, '
~eboť nelze považovati za normální, jestliže studujicl, ktery a~so~vto~~~m
studia na učitelském ftstavě n!l~yl ji~ Il}ožnos,ti ~ nasto.upem ~! es e. ~
povolání, této možnosti nevYUZIJe, nybrz. s~ y'enuJ~ nove~u ,stu JU, mall
címu za účel teoretickou průpravu pro ]lne zlvotm povolam.
vo
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Ustanovením § 24 zákona o stavebnlm ruchu ze dn~ 10. dubna 1930,
čís. 45 sb. z. a n:, jsou vyloučeny individueln.!- pracovnt smlouvy, pokud
se jimi zhoršují pracovní podmínky pro zamestnance.

.

(Rozh. ze dne 13. června 1934, Rv I 127/33.)
Žalobce pracoval v době od 28. srpna 1931 do 30. djna 1931 jako
tesař u žalovaného stavitele v Bezdružicích: Mez! strana!,1ll byla smluve~~
mzda 3 Kč 30 h za hodinu, již žalovaný zalobCl vyplahl. žalob,?u, ,o mz

tu jde domáhal se žalobce na žalovaném doplatku mzdy ~a 4 Kc 60. h ha
hodin~ vzhledem k nálezu rozhodčího soudu mZdoveho, pro ~c Y
v Praze ze dne 16. června 1931. Procesní so~d prve stolice
žalobu zamítl, o d vol a ci s o '! d uzn!!l,podle zaloby.
N e j vy Š š í s o u d nevyhovel dovolam.
Důvo

dy:

Podle zjištění nižších soudů jsou strany. členy organisací, jic~ ~o
madné smlouvy podléhaly zákonu o stavebmm ruchu ze dne 10. u ni
1930 čís. 45 sb. z. a n. Rozhodčí ,soud mzd0':'Ý pro čech~ v Pr~ze vyda
dne 16 června 1931 rozhodnutí, podle ktereho pracovm.p01l';ery upra;
vené k~lektivní smlc)Uvou ze dne 28. listopadu 1927 m,aJ! byh platne
I ro rok 1931 a hodinová mzda zedníků, tesařů a kamemku v t;mlt~ roce
éi~í v tfetí místní třídě 4 Kč 60 h. Zároveň byl okres Bezdruzlcky ..:a-

,

li

li
I

[',

li
!.i

li

693
-

CIS. LlD4U -

692
řazen

do této třetí místní tříd Žalob
.. ,
v době od 28. srpna 1931 d/30 ". ce ~t podl~ zjlstění nižších soudů
m<';stnán jako tesař a byla mezi sir~~:' 31. u z;alovaného stavitele zaa upravy této
smlouvy rozhodc"lm soudlemodchylne
od u'kolektIvní
smlouw
mzdovy'm
d'
h
' 'Y
'
mz da 3 Kc 30 h bez příplatku za h d'
"
,je nana odmová
sml?uvy přesčasové hodiny měly b~ r'nYlr,es, cas, ~dezto podle kolektivní
novym s 25% příplatkem. Jde o Jtlz o mene,!yzakladlllm p'latemhodipodle kolektivní smlouvy upravená ná~u, platt-\ v !~mto pnpad,ě sazba
mezI ~tran,ami zvlášť ujednaná. § 24 z~ken;" rO~50/~Ohob soudu, ci sazba .
\'Uje, ze nalez rozhodčího soudu mzd " IS. " s . z, a n. ustano,
lekltvní smlouvu a zavazuje všechn ~::ehf !,a?raznle nebo dGPlt'íuje konance, nebyly-li zvláště smluveny ~d~~ca,s nede ~arestnavatele a zaměst
V tomto případě je ujednaná sazba S?~ p.o n:~n Y, ,I?!? ne příznivější.
vatele avšak méně pr'l'zn' ,
z~ejme pnzmvejsl pro zaměstna' .
Iva pro zamestnance a
t
.'"
platnost llldividuelního ujednání "" 'h
,pro o pop Ira zal obce
mzdu podle k01ektivní smlouv ,pnclcl o s~, hromadn~ smlouvě, žádaje
soudem. Gramatikální výklad y~f~kud,:e týce podle upravy rozhodčím'
může býti pochybný, neboť nena'do~n~ee z2 .us!an,~vení (§ 24 cit. zák.)
llldlviduelní smlouvy od kolektiv~'
1 r:]me p1ipady, kde by odchylka
smluvních stran. Bude proto tře~as~ uv~} ~or~~ bkyla ~eprospěch obou
dotčeného § 24 došlo a 'ak' cíl .. e o Ira! o, az ,ou, jak k uzákonění
První zákon o stavební~ rJchu ťfl 1
vlastne za~?nodárce
0 sledoval.
zavedl v, druhé kapitole rozhodčí ~onď rezna) 921. CI~.
sb. Z;. a n.)
upravem pracovního a služebního
y, mzdo,\e, ]e]lchz ucelem ,mel~ býti
I v podnicích vyrábějících a ďop/O'J.1:'~\V ~Ivnost:ch stavebmch, Jakož
byly tylo soudy povolánv ab
~VUjICIC S avebm hmoty. Podle § 16
spory ze smlouvy pracov~í ;6:1~daly .~mlouvy ~olektivní, rozhodovaly
y
mzdové, pokud se tak nestalo kol sktano~1 y Plodmlllk pracovní, zéjména
"
,
e IVnl sm OU vou § 15 t
'na nzem rozhodčího soudu jest užíti bd b' . '- h
us anovuje, ze
usta;:ovení ~ona ze dne 5. prosinc~ i9ť~ .:?znl~5 tbam vyznačených
hodClch komlslch pro ú ravu 1 ' b '
,CIS." S. z. a n. o rozprůmyslu najmě § 11 P dl s ,uze, mho pomeru znzenců v kovodělném
smlouvu ~ezi zaměstn~!~el~ an~~?z rozhodčí,~omis~ nahražuje služební
' IzenCI, n~pez se nalez vztahuje, pokud:
služební smlouva není
í
vy~~zí z~ej~ě,najevo, i~o z~~~f:rn~~~\P[';:tiV~jší. Z těchto, ustapove!1
pustena vylucne jen na prospěch zaměstn~nc IV~I l~'!1lo,nkvy mela býti pn,
~chu (ze dne 27. ledna 1922 čís 45 b e. a SI za ony o stavebním
CIS. 35 sb. z. a n.) jsou V odstatt<
s _.~. a n. a ze dne 2. ledna 1923
ustanovení týče. K zákon~ čís 35~oig~~\ )oknd d ~e aspoň hořejších
vyšší~o soudil! v sb. n. s. čís. 5746
Y o vx ano roz~odl;1Utí ?ej'
pO,vazovati pro súčastněné strany z;
s~ prr~' b"r,ozhodcl nalez. jest
"
la U s uze m smlouvy meZI za·
mestnavatelem a zaměstn n
rozhodčího soudu II r ~cem, ma, vyzn~m kolektivní smlouvy. Nález
nichž pak jest, by st d~:l~R: ~cf~~~pohmer ~~o v~echny ~ súčastněné, na
Dohodou stran, ať s 'ednot1ivci f yC,,~01j u pray z neho plynoucích.
v neprospěch zaměstn~nců ,.{ a s jeJ~ch org3'lllsacemi nelze aspoň
rozhodčího mzdového soud~<~m~o~~~~~v~ll?odm!nkybstanov,ené I~álezem
konem ze dne 7. dubna 1927" 44 Ob na zmena yla pnvodena zázákona má ustanovení o rozh~á~'í
s. z. a n. Hlava druhá toholo
c~ soudec?k
mz~?vých
v živnostech
stavebních, převzatá téměř beze czmeny
ze za ona
CIS. 35/1923
sb. z.

\0'b'

1

:fh

).0

a n., ale sonstavněji uspořádaná. Ustanovení o řízení, která byla v dosavadních zákonech o stavebním mchu odbyta poukazem na obdobn
s ustanovením zákona čís. 655/1919 sb. z. a n. (týkajícího se zřízení
rozhodčí komise pro úpravn slnžebního poměru zřízenců v kovodělném
průmyslu), byla v novém zákoně rozvedena (důvodová zpráva tisk.
posL sněm. Č. 851 z rokn 1927), § 24 dotčeného zákona obsahuje nstanovení, že nález rozhodčího sondu mzd'ového nahražnje kolektivní
smlo nvu a zavaznje všechny zúčastněné zaměstnavatele a zaměstnance
nebyly-li pro ně smluveny odlišné podmínky, Důvodová zpráva nevy:
světluje a neodůvodňuje tuto odchylkn od textu dřívějších zákonů uvádějíc v tomto směru jen, že obdobné užívání nstanovení zákon'a čís.
655/1919 sb. z. a n. na řízení před rozhodčími soudy mzdovými zavdávalo podnět k mnohým pochybnostem, bylo-li zhusta vůbec možným, a že
podle poznatků praxe byla ustanovení o řízení zjednodušena a zlepšena
( viz ,též důvodovou zprávu k vládnímn návrhu tisk. posl. sněm.
čís. ,460/1926), Z důvodové zprávy lze tedy vyčísti, že zákonodárce
v otazce, o kterouž jde, nepomýšlel na nějakou zásadní a důležitější změnu
dosavadních zákonů o stavebním ruchu a že zejména nechtěl novým
nstanovením v oboru stavebních živností zavésti zásadu úplné zamě
nitelnosti kolektivních smluv individuelními dohodami, jež byla v dří
vějších zákonech o stavebním ruchn omezena v prospěch zaměstnanců
právě proto, aby "sloučeny byly zájmy zaměstnanců a zaměstnavatelů"
a i tím docílena »stabilita mezd a cen, .. , . k ozdravění našich hospodářských poměrů (tisk senátu 565/21). Zákonodárci tanulo patrně na
mysli, že v první řadě rozhodnjí kolektivní smlouvy, a že pokud takových není, nahražuje je nález rozhodčího soudu. Tomu nasvědčuje
i ustanovení § 13 zák. a leží na bHedni, že by očekávaných hospodář
ských účinků (stabilita mezd a cen) nemohlo býti dosaženo, kdyby mělo
býti připuštěno, by pracovní a mzdové poměry byly upraveny v každém
podniku zvlášť různými individnelními dohodami mezi zaměstnavatelem
a jeho zaměstnanci. Tomnto úmyslu zákonodárcovU, omeziti svobodU
v oboru stavebních živností byl pak dán zřejmý výraz v zákoně o stavebním ruchu z 28. března 1928 čís. 43 sb. z. a n., který celkem převzal
nstanovení předešlého zákona z rokn 1927 a § 24 nařiznje že nález
nahražuje nebo doplňuje kolektivní smlouvu a zavaznje súča~tněné zaměstnance a zaměstnavatele, nebyly-li zvláště smluveny odlišné podmínky
pro ně příznivější. Buď ještě připomenuto, že vládní návrh (tisk posL
sněm. Č. 1473/1928) neobsahoval tento odlišný text, nýbrž převzal § 24
v dosavadním doslovn ze zákona čís: 44/ 1927 sb. z. a n. Změna textu,
jak byl uzákoněn, byla teprve nsnesena sociálně-politidkým výborem
(tisk. po sl. sněm. čís. 1484/1928), aniž by výbor měl za nutno odůvod
niti dotyčný nový doslov. Zákon čís. 45/1930 sb. z. a n. převzal ustanovení zákona čís. 43/1928 o rozhodčích soudech mzdových beze změny.
Podle toho, co dosud vylíčeno, nelze o tom pochybovati,- že v dotčených
nstanoveních zákonů o stavebním mchu jde o positivní uznání smlouvy
kolektivní, které se najde i v jiných zákonech československých (na pří
klad čís. 82/1920 o pracovních poměrech domovníků, čís. 155/1921,
jímž se mění § 1154 lit. b) obč. zák., čís. 91/1918 o osmihodinové době
pracovní, čís. 144/1920 a 330/1921 o závodních organisacích) a ježto
nznána-li kolektivní smlouva zásadně za platnon, normativní obsah
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kolektivní smlouvy automatick
h"
' ..
nich. příslušníky sdružení Jza~~r!~~ do m?1V1d,:elních ,smluv pracov,
zda:l! a, ,~a jakých předpokladů lze i ych? mel~ byh ro~rešena otázka
louclh ucmnost kolektivně • s I
' ndlvlduelnl pracovm smlouvou vy:
ny' h 'k o
m uvnl normy Podle
o..,
c
za
onu
v
cizozems'ku
ut
"1
"
vzoru , Jmych podob.
, , , ,
von o se v prac'
mmem, ze taková zaměnitelnost se f
' , ovmm pravu všeobecné
mnců jako hospodMsky slabších
~'tlPOUS~1 Jen na prospěch zaměst.
dar ce dáti výraz i v sp,orne'm us't a e o ,myslence chtěl patrně zákona.
t o ' anovem § 24 " 1 t
v en ,zpusob, že vylučuje individueln'
" Jez ze edy vykládati
podmmky pracovní pro zaměstn
I pr~co.~m smlouvy pokud se jimi
es!., II. vyd. str. 200).
ance zhorsu]! (slovník veřejného práva
čís.

13641.

Pracovní soudy (zákon ze dne 4 •
"1 o
o, 131 sb. z. a n.).
K,~n8
usnosti pracovnich soudů. cervence
nenál .. 1931 , CIS.
nlcke, slo·1i pOdle obsahu smlouvy o o. eZ1 spor ze smlouvy podsud_
cmnost samostatného podnikatele.
•

.

(Rozh. ze dne 13.

června 1934, R II 278/34.)

\

. Z;alobce, hostinský, domáhal se na '
,
mcke smlouvy zaplacení 9234 KO Ž tťovanych na základě podsud.
Žalovaní vznesli námitku věcné c' o, a 0- u za.dal na krajském soudě
pracovní soud. S o udp r v é n~pr~slusnosh, J,ežto prý spor patří přecÍ
slušnosti, rek u r sní s o u d ~á~it~eC e ',zar~utl n~mitku věcné nepří.
vod y:. S~!?uva mezi stranami neb la vyhov,:! oa za]o?u odmítl. D ů.
POSOUdIh JeJI právní povahu pod! y, do~tecne zmenena, a jest proto
19~6. Po~l~ n! byla žalovaná str~n~Isemne smlot;vy ze d~e 27. srpna
obcerstvU]1CI napoje které jí byl d' ,povmna vycepovah Jen lihové a
a musela, odebrané 'zbOŽí do OS~i 2da?~stra~ou žalující z jejich zásob
2 a vedem a ,udržování hostince (na ~l~st o!o~et ztap)lahtl. .lako náhradu
1ovana volny byt moz'nost pr d' t· m u ra y obdrzela strana ža.
.. d ť"
o ava 1 na vla t ' .. t
o
pora a,1 z~bavy, ponechati si poplatk z'h
s m uce veskerá jídla,
z lrrube trzby ze všech prodan' ch n' y .~ ry ": ohOS!I?CI a konečně 10%
placena žalovaným 1. dne k Y' d 'h apoJ~, ,kteraz,to castka měla býti vy·
pachtov~í, je na bí1edni, poněv~dže n~b ~esIce. Že tu n<;jde o smlouvu
platJ.l~ yplatu za přenechání provozu o tu,ed~a~.o, by .zal~vaná strana
zal':JlcI strana přenechala žalovany'm "of In.s~e zI,,:noslJ, ~ybrž naopak
dem hostmce (§ 1090 b o ák
cas vydelku Jako nahradu za ve.
opačné stanovisko hájí r~zh' ~' ., srov·o:ozh. sb. n. s. 3569 a 4187
zda·1I tu jde o smlouvu ne '0' . n. s. CIS. 4503). Zkoumati jest jen'
o smlouvu námezdní Mohl! Jmenovanou, o smlouvu svého druhu či
~,a podnikatele samo~tatného /ok~dsI~e ~~~d P?~~ádati žalovaná str~l1a
JIdel a z přenechání místností záb v~ yce v~te~kuo z her, z prodeje
smlouvy na J' evo že hlavnI' . .. .. ta, am, vychazl vsak přece z řečené
, I'
,
JeJI cas 1 Je prod' , . o
za ovanrm jako zaměstnancům strany o 1 .. ~J k'ap?Ju a ten je svěřen
a patm~. také určuje jich cenu rod' z31 UJICI" t~ra ?bstarává nápoje
rozmnoz!ti nebo změniti inventálh eJnI ~ ktere Je, zustaveno na vůli
hostmske a byt straně žalované p Sko~tmsk'( a prohlednouti si místnosti
smlouvou stanovené pro stranu ž~lo~a~oa:y. Je~t p~oto i veškeré výhody
pokladah za mzdu, placenou
0

h

v této lormě za vedení hostince. Jde tedy o spor z pracovního poměru
a jest proto dám podle § I zák. čís. 13l/31 výlučná příslušnost pra·
covního soudu.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení soudu prvé stolice.
Dů

vo dy:

Jde o smlouvu podsudnickou. Nejvyšší soud dovodil ve svém roz·
hodnutí v sb. n. s. čís. 6011, že taková smlouva může býti smlouvou
ryze námezdní nebo smlouvou svého druhu v zákoně nepojmenovanou
nebo pachtovní smlouvou o provozování hostinské živnosti v najatých
místnostech, a že rozhodujícím je vždy obsah smlouvy. Nižší soudy
zjistily, že poměr mezi stranami byl upraven písemní smlouvou ze dne
27. srpna 1926, jejíž podstatná ustanovení byla uvedena v napadeném
usnesení. Podle obsahu této smlouvy nelze podle názoru nejvyššího
soudu mluviti o p o měr u nám e z dní m. Neboť nejdůležitější
příznaky takového poměru jsou, že jde o poměr závazkový mezi za-městnancem a zaměstnavatelem, o práci za řízení a disposic zaměstna·
vatelových s jeho prostředky pracovními, o osobní povinnost pracovní
a osobní nárok na práci a závazek ručiti za péči, ale jinak nikoli za zdar
neb nezdar práce, jenž jde na účet zaměstnavatelův, tedy úhrnem
o osobní hospodářskou závislost zaměstnaného v podniku zaměstna·
vatelově (sb. n. s. čís. 5451 a j.). Tyto předpoklady nebyly v souzeném
případě splněny. Žalovaní se arciť zavázali, čepovati jen lihové a ob-čerstvující nápoje, žalobcem jim dávané z jeho zásob, museli však ode·
brané zboží do osmi dnů hotově zaplatiti a obdrželi pak 10 % z hruM
tržby ze všech prodaných lihových nápojů na podkladě měsíčního
vyúčtování. Žalobce neměl však žádné disposiční právo, neměl právo
žalovaným ,cokoliv přikazovati, žalovaní nebyli ve svém působení nějak
omezeni, mohli prodávali na vlaslní účel kávu a čaj, veškerá jídla, po·
řádati zábavy a za tím účelem pronajímati místnosti, jim patřil i výtěžek
z kuželny, kulečníku a her v hostinci a pod. Z toho patrno, že předmětem
smlouvy nebylo konání služeb po určitou dobu za určitou úplatu od za·
městnance osobně podřízeného zaměstnavateli a pod jeho vedením v jeho
podniku, nýbrž šlo tu o činnost s a m o s t a t n é hop o dni k a tel e.
Tomu nasvědčuje i to, že žalovaný františek S. byl živnostenskému úřadu
ohlášen jako nájemce při provozování hostinské a výčepnické živnosti žalobci náležející a byl podle výměru okresního úřadu vf. ze 7. února 1931
podle § 19 živnost. ř. v této vlastnosti schválen, dále skutečnost oběma
stranami souhlasně uvedená, že od té doby byli žalovaní odhlášení u ne·
mocenské pojišťovny (viz též sb. n. s. čís. 4503). Nejde tudíž o spor
z pracovního neb služebního ,poměru vzniklý mezi zaměstnancem a za·
městnavatelem a proto není tu dána výlučná příslušnost pracovního
soudu podle § 1 zák. Č. 131/1931 sb. z. a n.
čís.

13642.

Sociální pojištěni (zákon ze dne 9. řljna 1924, čis. 221
Zaměstnanci lze dáti výpověď (§ 155 zákona) v době,

sb. z. a lL).
kdy byl léčen

I'

!
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nikoliv z přikazu 'Ústřední sociální
.. ~ ,
.
mědělské nemocenské pOjišťovny. PO]lstovny, nýbrž jen. z příkazu Ze(Rozh. ze dne 13. června 1934, Rv II 767/33.)
Žalobse byl hospodářským dozorce
'
".
Dne 14. cervence 1932 žalobc
m .ll zal ovane akclQve společnosti
dělské nemocenské po' išť ovn e onemocnel a byl léčen z příkazu Země'
n
Za lé~e!;í dostal žalobce
21JP§;e v nemocniCi a :potom v lázních:
k 1. zan 1932. V žalobě jíž se d m ~e~c~ 1932 od }alované výpověď
mz~y. za 5 měsíců a náhrad za odea a. za o~ce~ n~ zalované zaplacení
~epn]al, poněvadž jednak nebyla šesh~t~'1 uyad~ zalobce, že výpověď
I on~,..protože v době nemoci výpověď dá~ ebýi~,]e n,:~ ne~odpovídala zá9. r!Jna 1932 po uzdravení žalob
. ~
~ nemuze, ze se proto dne
SUkrovaru, nebyl však přijat P ce hlasll ,opet do práce u žalovaného
z!l]obu, zamítl a uvedl v ot~e or ~~ e snl s o u d. p r v é s t o I i c e
tyce otazky, zda byla výpověď d'
. tu Jde, d u vod ech: Co se
soudu přisvědčiti, ježto ustanove~?a :lj{avoplatne, Jes~,~ ní podle názoru
s~'"z. a n. v § 155 jen uvádí Že z'!:,o!,a ze. d~e 9. r!Jna 1924 čís. 221
p,e,cI ~e sm)"slu § 154, nesmí 'býti Pd~~stencI, !~rrz. bude podroben léčebné
Ie,cem. za~ěstnavatelem výpověď z
~a~e.~em neb~ z důvodu tohoto
vsak Jen reč o léčebné éči Ústř de, s u~~ ~ho ??meru. V § 154 jest
nemocenykých Pojišťove~. K ÚPI~é~usocl~lm ~P?JIs,ť~vny, nikoliv jiných
na Zemedelskou nemocenskou p '''ť vYJasnem vecI soud učinil dotaz
1933
' zalobce
,
ovnu '.".
kter'a sdTI
.
, ze
v roce 1932 b I OJIS
tam'
e I a dne 8. března
m
tedy mkoliv Ústřední sociální y "'ť POJIstovnou léčen a podporován
censká I;'0jišfovna v Přerově sdfl'~P: ~vn?u. Ost~tně Zel:ll~9ěIská nemo:
podle };akona ze dne 1. července IJ926 e~~al~~~e Jako pO]Iste?cc pensijní
.sb. z. a n. Jest pojištěn
pro pnpad invalidity u pensi'ního ú CIS.
~ Praze nikoliv u Ústřední sO~iální S!.~? prumyslu cukrovarnického
c', 221/24 nemá tedy u žalobce ,10]I~~~ny..Usta!,ovení § 155 zák.
dana pravoplatně. O d vol a c í n,:1~~, d a ze vypoyeď mu mohla býti
Ne j vy Š š í s o u d n h vI d
. ~ap~deny rozsudek potvrdil.
evy ove o,volam mImo jiné z těchto

dnl

.v .

f

dŮVodů:

. Dovolatel má za to že mu p d b ' h '

da~a výpověď vzhlede';' k ustan~ve~í u !~ o nSJ?1ocI nemohla vůbec býti

Lec neprávem. Podle § 155 zákona

za. ona c~~: 221/1 924..sb ..z. a n.

§.•.~5~'1 nesmí
Pojiš~~nci, jenž bude pod~o~~~ iéč~~n~ 1,~24, CIS. 221 sb.
po ?obu lecení nebo z důvodu t h
.~e ~CI v ~ srny s I u,

bylI dana v~pověď ze služebního oměru o oto .Iecenl zamestnavatelem
k § 154 a Jak plyne z celého b P h ' .lak jest uvedeno v nadpisu
o léčebnou péči Úst ř e d n' o sa u, Itoh?to paragrafu, jde v § 154
ném
~. d'
I SOCla
"v.
pnpa
e hyl žalobce podle
v,., nI pOj'išf
v
o v n y. V SoUzeJIst ovny v Přerově ze dne 8 bře~npl~u zen;~delské nemocenské 1'025. srp.,.a 1932, tudíž i v době' vý o~ě~r
)ecen od 14. července do
~~~ocnlcl v Přerově, avšak nik~liv I (v,' ceIve.nc~ 1932), ve veřejné
JISt ovny, nýbrž jen z příkazu Zeměděl \ pnkazu Ush'ední sociální pos e nemocenske POjlsťovny v PřeV

9l?

v

.
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697
rově. Nelze tu proto použíli ustanovení § 155 zák. čís. 221/1924 sb.
z. a n., jak správně dovodil již prvý soud. Pro úp I n o s t se dodává,
že by tu nebylo lze použíti ani ustanovení § 55 zákona ze dne 21. února
1929, čís. 26 sb. z. a n., jehož se ostatně žalobce vůbec nedovolával.

čís.

13643.

Jest na přejímateli obchodu (§ 1409 obč. zák.), by podnikl vše, co
podle okolností případu lze rozumně na něm požadovati, by se obeznámil se stavem podniku, který přejímá, a to nejen po stránce aktiv,
nýbrž i pasiv. Jen, zachoval-li tuto péči a přes to o podnikovém závazku
nezvěděl, jest prost ručeni.
(Rozh. ze dne 14.

června

1934, R 1 530/34.)

Žalovaní převzali obchod s uhlím od Z'a, jenž dlužil žalující firmě
P., velkoobchod s uhlím, zažalovaný peníz. Žalobu o zaplacení proti
žalovaným odůvodňoval žalobce tím, že žalovaní musili věděti o dluzích
u žaltljící strany, souvisejících s podnikem Z-ovým, neboť v době, kdy
žalovaní přejímali obchod, vedla žalující strana proti Z-ovi exekuci,
při čemž na obecním úřadě v Č. byly vyvěšeny dražební edikty, že státní
dráhy činily námitky z podnětu staničního úřadu proti dražbě kŮlny
stojící na drážním pozemku, že i ze zápisu Z-a se mohli žalovaní dově
děti o tom, že účty žalující strany nejsou zapraveny. Pro ce sní
s o udp r v é s t o li c e žalobu zamítl. D Ů vod y: Na straně žalující
jest, by prokázala, že přejímatel podniku o vymáhání dluhu věděl nebo
věděti musel, t. j. o nichž by věděl, kdyby při přejímání dbal normální
pozornosti (§ 1297 obě. zák.). Přejímatel nemá však povinnost informační, nemá povinnost dotazovati se prodavatele, zda na podniku jsou
dluhy a jaké. Přes to "šak strana žalovaná, jak zjištěno, se Z-a dotazovala po dluzích podniku, a tento ji ujistil, že kromě dluhu fě Č.
Kč 17.000 a fě W. Kč 8000, jiných dluhů nemá. Tudíž šetřila strana
žalovaná normální péče, ana šla nad svoji povinnost. Vždyť platí zásada poctivého obchodního styku (§ 863 obč. zák.) a, jestliže strana
žalovaná uvěřila Z-ovi, nelze ji tuto důvěru vytýkati, zvláště ano není
ani tvrzeno, že tu byl důvod k nedůvěře. I když byla před nebo v době
převzetí na obecní desce vyhláška o exekuci proti Z-ovi, nemá tato vyhláška v sobě předpoklad všeobecné notoričnosti, a kdyby strana žalující tvrdila, že žalovaná její obsah znala, musila by to dokázati.
Strana žalovaná neměla povinnost informační, a tudíž nemusila se
dotazovati na staničním úřadě v Č. o stavu podniku Z-ova. Strana žalovaná neměla povinnost vyžadovati od Z-a jeho obchodní spisy, a tento
pak ani nebyl povinen je vésti nebo vydati, když není ani tvrzeno a
prokázáno, Že byl protokolovaným obchodníkem. O d vol a c í s o u d
zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pra'
vomoci, dále jednal a znovu rozhodl. D ů vod y: Odvolatelka, provádějíc odvolací důvod nesprávného posouzení právního, vytýká pře
devším, že napadený rozsudek vychází z nesprávného právního názoru,
že přejímatel nemá povinnost informační a nemá povinnost dotazovati
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se ,p~odavatele, zda na podniku'
dluh
"
uvadl, že, kdyby byl správný názO!JS~~p d ~h a Jake, Odvolatelka dále
§)409 obč. zák. nemělo vůbec praktick\ene, o rozsudku, ~y ustanovení
pnpady, kdy to přejímatel sám dozn e o vyzna:nu! nebo~ nelze mimo
9, dluzích věděl. Tato výtka odvolate~t mk~y l-lokdaz31lJ, .~e přejímatel
CIS. 4259 sb, n. s. vysvětliloco 'e
y ]~S uvo na., JIZ rozhodnutí
r?zum, že jest tím rozuměti "nL~~~~~umelI s!?vy. ~»~natl musil«, v ten
vmné péče« po rozumu § 1297 bč ~t sP?clva]ICI v zanedbání poodpověď na otázku zda žalovan? . z . a ,cl~ 282 obchod. zák. a že
právního uvažování a odvození I: .0 ~luhu, v~d~tl musil, jest výsledkem
?rvý soud zjistil a odvolací souf~1Iš~~ :aye~u zekzjištěn,ých okolností.
em]e ,o Ja o spravná přejímá
ze strana žalovaná se Z-a dotazoval
ujistil, že kromě dluhů fě Č. Kč 17.gobo~luzl~h pOdnlku a že t~nt? ji
dluhu nema. Poněvadž ři ře'ím' , · a fe. W. Kc 8000.- ]mych
kům ustanovení § 1409 PObl z \ a~I, obchodu, Je~! vzhledem k důsled_
matele, by hleděl zjistiti zda ~r~d~C\ Pbv~ne pec~ a opatrnosti přejí
~ jaké výši, kázala opat~nost b sa e_ o c o,du ll': obchodní dluhy a
ze krom~ uvedených dluhů ji~ýcK df h~lovan!, k?yz JIm pro datel řekl,
dalI SI predložiti průkazy ~ tom že ~ ~ n~ma, preptah na tyto poměry,
zadržením částky trhové ceny ~ebo
~ )SOU z§lplaceny, by se zajistili
by tom~ tak nebylo. Opatrnost byla J:~an~m ~~1!sobem P~? případ, že
s~louve ze dne 2. prosince 1932 sám
m!s e, 1I;n s\?~se, an Z. ve
davky iiných stran proti němu sám pon prohlf~val, Ze pnpa,dné pohlezavazal. Zalovaní měli možnost v zval' ese a
omu ~e kUPlll smlouvou
~hlí dodávajících jichž jména sn~d I Z-~i- b~]lll1 predložil účty firem
zá~at~, by jim př~dložil otvrzení o no mo I ,zJ!~tl.fI. lvlo~]i od něho též
;aJ1ste by míti musel i k~yž, jak se t~~mace~~ uct~, kterezto potvrzenky
~alova~í !éto opatrnosti nešetřili jest ' .o hCho~lll kmhy nevedl; Když
Konk. r. ríci, že dluhy při náleŽité o ~. lllC vz ledem k obdobe § 33
vídají za nedostatek této opatrnosti PO~I:§o~~O~ez~<:lJ ~kuseli, a zodpopravI z .dluhSt .t~ch, byť i o nich nevěděli.
o c. za . a JSou proto
Ne J v y s S I S o u d nevyhověl rekursu.

prost ručení. Podle zjištění nižších soudů cpokojili se žalovaní tím, že
se Z-a otázali, zda není jiných dluhů, než které jim oznámil. To nestačilo.
Není myslitelné ani při podniku menšího rozsahu, by podnikatel nevedl
vůbec záznamy, aby nezakládal účty a běžnou korespondenci, jak činí
i každý průměrný soukromník. Žalovaní se ani nepokusili, vyžádati si
tyto doklady a vůbec se o nic dále ne&tarali, ač zřejmě počítali s tím, že
by se mohly vyskytnouti ještě další závazky, pojavše do smlouvy, že
v tom případě je ponese Z. Projevili tudíž žalovaní při převzetí podniku
náoadnou bezstarostnost, nezachovali povinnou péči a zodpovídají i za
pohledávku žalobcovu, o níž není sporno, že je pohledávkou vzešlou
z provozu podniku Z-ova z doby před jeho předáním žalovaným. Poněvadž však nebyla probrána otázka, zda žalovaní, jak tvrdili, zaplatili
na dluzích převzatého podniku již tolik, kolik činí jeho hodnota, ve
kterémž případě by podle § 1409 druhá věta obč. zák. byli prosti dalšího
ručení, zrušil odvolací soud právem rozsudek procesního soudu, uloživ
mu, by v tomto směru dále jednal a znovu rozhodl.
čís.

.u

Dů vOdy:

" Podle § 1409 obč. zák jest přejí t I d '
,
,.
cení, zc~zitelova přímo zavázán věřite%a e pOdlll~U b~z ;-t]~~ dalšího ruk!er~ pri, odevzdání znal nebo znáti m~ ·fa ]d u Yd naleze]1cl k yodnikt;,
preJ1maJ1ce obchod Z-ův, věděli o žalob SI: b ehte y, o to, z~a zalovam,
datelem podniku, jak hylo tvrzeno v ž co,::e o c odm pohledavce za_~ře
okolnoslt, z nichž hy bylo lze usuzovaalobe. V:,tom oh!edu ne~ly z]lsteny.
o dluhu. Jest proto dále uvážiti zd _ 11 na pn}l10u vedomost zalo'vaných
(§ 1297 obč. zák. a čl. 282 ohch a z:~ o)vamgn vynaložení povinné péče
nebot' to je smysl zákon 'h b" za . , mo lI. o tomto dluhu zvěděti,
sb. n. s., které sice řeší ~f ~do .~~!u »,znatl !llusll« (srov. rozh. čís. 4259
k občanskému zákonu 1en~ všAJje::I'§nr4~~teg_§ 1,87 třetí dílčí novely
o c. zak. obdobný). Vyžaduje tudíž zákon by " ., t I b h· '
přtpadu lze rozut'nně ~~ e~~r;:,a ;Ož~dcovoa~u godmklbevše" co podle okolností
,I, Y se o znamrl se stavem podmku, který přejímá a to ne'
choval-Ii tuto péči ~ přes to]~nt~~ straďcek ak~lv, nýbrž i pasiv. Jen, zapo nt ovem zavazku nezvěděl, jest
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K zajištění peněžité pohledávky jest nepřípustné prozatímní opatřeni
soudni zápovědi odpůrci, by úrodu a les způsobilý ke kácení ze svého
statku neprodal a nedal je do zástavy.
(Rozh. ze dne 14. června 1934, R I 539/34.)

Soud prvé stolice povolil k zajištění peněžité pohledávky prozatímní
soudní zápovědí odpůrci, by úroda z roku 1934 jakož i les způ'
sobilý ke kácení ze svého velkostatku P. předem neprodal ani nedal do
zástavy. Rek u r sní s o u d zamítl návrh na povolení prozatímního
opatření. D ů vod y: Podle § 295 ob. zák. obč. jest plodiny a stromy,
které jsou spojeny s pozemkem a nebyly ještě odděleny, považovati za
věci nemovité. Podle § 379 poslední odstavec ex. ř. nesmí býti k zajištění
peněžitých pohledávek vydána zápověď, by nebyly zcizovány nebo zastavovány nemovitosti. Výkaz o nedoplatku obecní dávky z přírůstku hodnoty nemovitosti ohrožené strany proti odpůrci na nedoplatek dávky
40.583 Kč s přísl. ze dne 22. prosince 1933, jehož vykonatelnost jest
potvrzena, jest považovati za exekuční titul ve smyslu exekučního řádu
a na základě tohoto exekučního titulu může ohrožená strana vykonati
exekuční úkony. Avšak podle § 379 eX. ř. nepřipouštějí se k zajištění peněžitých pohledávek zatímní opatření, pokud strana k témuž účelu může
vymoci, by na jmění odpůrcovo byly vykonány exekuční úkony, při čemž
tvrzení (obava) ohrožené strany, že případné exekuční výkony by ji nemohly uspokojiti, jest nerozhodující, vzhledem na přesný doslov tohoto
zákonného místa.
N e i vy š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
opatření

Dů

vo dy:

Napadené usnesení rekursního soudu odpovídá i stavu věci i zákonu.
Z ustanovení § 295 obč. zák. a § 379 ex. ř. v napadeném usnesení, uvedených jasně vysvítá, že prozatímní opatření, jehož povolení navrhovalel
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, J?e ? placení činže předem ' . . . .
.
focm ~aJemné srážeti z pohled~~I-h:: naJem~e podle nájemní smlouv
". Kmhovní
ná 'emoíl! Y'. er?u ma za pronajímatelem. Y
lIcmku podle § 1102 obč J .
o prava Jako. celku nestačí k d ' .
býti
to::ada
p
prava pro nárok na vrácení smluven:~hr ~u nebo zápisem
,
odle § 227 druhý odstavec ex '
a y.
1
;~~k S~!~Čná š~oda vzešlá zrušenl~/'n:J,!n ~~l obč., zák. nahrazuje se
,. aJemce Jest povinen podle § 21
!I' o pomeru, nikoliv i ušl'
škoda i
i
Oe>;., r. doložiti v
že
vmen o tom konati úřední šetřenlco .do ,vyse povstala, soudce není
neb u soudu již založené listiny,
odkázán
jen
na
,lne mhy a exekuční spisy.

zajištění

~á~:::~h~niz~

vyz~~anb~~~ ~~~~t~Ín;,~

p~)Zadovaná

důvodem

(Rozh. ze dne 14.

přihlášce, m~

~:le?r~ k]e~t

června

činže :fe~::

předlož:é

1934, R I 540/34.)

.

K rozvrhu
nejvyššíhozapod'
.
h~ásil
lan N. náhradu
ne c~n;v~a
~xek~čně .vydraženou nemovitost ři-

ne~o, z,!~a1 odškodné 23.52/Kč ze~ůna~em~lhos práva
dl e knihovně Zaji~tě
~ 86sťK~t1
..I:0čn!1
C, ]lZ me

K?ájemní smlouvy
nájemné, odhadn~fé u~aze 3
za manželem dl ' .
.
c, z pohledávky
..
vest1c~ a zařízení portálu v najatý~ll!'j~\a n~hradu 10.000 Kč za inp.r vest. o I i c e přihlášku Jana N-a Zo C.t!dll!C~ místnostech .. So u d
vazne na]emniprávo podle ná'em 1' am1 . D u vod y: Pro Jana N-a
d?bu od I. proslllce 1931 do 30 J lisť smlouvy z 24: prosince 1931 na
!'J:hPa~ ndeprevzetí vydražitelkou odh~~~~ 19413, ONOa]em?í P!áyo bylo pro
o o nota za dobu od lOk'
o na . O Kc roene Ciní ted
?5.6?6
Zbytek nejv ššího . ye!na 1933 do 30.
1941
~ltbel~ čhiní jen 8.329 Kč nedošfoog~~110 u;;pok.ojení předcházejících věze DlC podmínek má být"
o? opravo uhrady a ježto p dl d
pokud úhrada
naložiti ve smyslu § 1121
a op:av!,ě?ý má nárok na náhr~d}š'k e § 227 ex. ř. jako s~ služebností

Kč.

hgg

r

listop~du

lof:?~:kto Jd~
'stačí je~t ~ n~::;
~~f:~~~~Tti t~~évÝšioTr:~y~l~bUČi~~1 l?~&;áŠ~Uz~u;e~:drá~:"~:h~~~~a~
ze bylo nájemní smlouvu /z,Y, e~e s,e ': pronajaté'; obchodě doc·f:-

~lťeItudy eosefem
odráželi od sVéd:~I~~~ik;e2~1~~b vKš~k platiti ?ebude, ný~rl'
K-em, že tím z o b ' ·
c za manzelem prona
J
~,:ou
pohl~?ávk~
proti Josefu K_tv~S~ In Sl d9 ~ne ,~ražby amortisoJal
Iafoku na]emne určené znalci 3 000 K" ',3 Kc, ze bere za základ svého
'Í"

?p~du 1941 nájemné takto oc' ene'ne' cj . z.e 205d 6!O· května 1933 do 30
lSvall!
ná]' emne' oh
' proti str ' C1ll!
""
h
pameru
. . , . 66 .K
c, ze
pn dalším.
tr '
č~~1rky
kProti jejf~:nu manželi 23.5~~e Ift~~ed~YI SI ~~I z~ytek své pou Ja o svou skodu. Dále že pfhl
' ? {0.000
1 a Kc,
p~lhlasuJe
tedy tuto
které investoval
1 asu]e

do domu za portál v pronajaté místnosti. Dále uvedl, že strana povinná
dluh svého manžela v nájemní smlouvě převzala a jedná se ledy oplacení činže předem. Soud zjistil správnost těchto tvrzení z předložené nájemní smloUVY, která se shoduje s opisem nájemní smlouvy ve sbírce
listin, až na to, že dle odst. XIV. smlouvy majitelka domu svoluje, by si
Jan N. splatné nájemné ponechával k úhradě toho, co její manžel Josef
K. dluží Janu N-ovi za dodané zboží a za hotovost, což činí 27.860 Kč.
fim ujednáním není nic jiného řečeno, než že si může nájemce činži ponechávati na úhradu své pohledávky proti manželu pronajímatelky, nelze
však z toho vyvozovati, že pronajímatelka dluh svého manžela převzala.
Nejedná se tedy o placení činže předem. Podle § 227 eX. ř. má oprávněný nárok na náhradu za nepřikázané břímě. Náhradu může požadovati jen za škodu skutečnou (rozh. 4495, 7480). Přihlášený nárok však
nelze za skutečnou škodu 'považovat. podle nájemní smlouvy mělo nájemné činiti 3 % z hrubé tržby nájemcem v obchodě v najatých místnostech docílené. Mohlo tedy nájemné při mimořádně dobrých obchodech
činiti velkou sumu a naopak velmi málo, po případě by mohl obchod
důsledkem špatných obchodů úplně zaniknouti. Nelze tedy vůbec zjisrl:iti,
kolik by si byl nájemce odbydlel a oč byl vlastně poškozen, i kdyby se
vzala za základ přiměřená cena 3.000 Kč ročně, nemůže se o skutečné
škodě mluvit. Nájemce může se uspokojiti se svou pohledávkou proti
svému dlužníku Josefu K-ovi. Aby se mohlo mluviti o skutečné škodě,
byl by musil Jan N. prokázati, že pohledávka jeho proti Josefu K-ovi
jest nedobytná a že tedy by byl jen dalším pokračováním v nájmu k penězům přišel, a že tedy zrušením nájmu tuto škodU skutečně utrpí. To
však ani netvrdil, tím méně dokázal. Při tom jest bráti v úvahu, že nárok
na náhradu za nepřikázané břímě musí mf ti původ ve zrušeném právu
jako takovém, nikoli ve vedlejším ujednání, týkajícím se způsobu placení
Pokud se
nároku na náhradu škody
10.000 Kč za investice do pronajatých místností, byly tyto skutečnosti
jen tvrzeny, aniž by byly jakýmkoli způsobem osvědčeny a nemohlo
k nim tudíž býti hleděno. Rek u r sn f s o u d přikázal Janu N-ovi
k částečnému hotovému zaplacení jeho pohledávání 23.527 Kč a
10.000 Kč zbytek nejvyššího podání 8.329 Kč a poukázal následující
knihovní věřitelku Terezii K-ovou s jejím odporem na pořad práva.
D ů vod y: Jest přisvědčiti stěžovateli, že, když § ISO poslední odstavec ex. ř. ustanovuje, že pro práva z nájmu a pachtu, knihovne zapsaná, platí předpisy § 1121 obč. zák. a podle tohoto zákonného ustanovení v doslovu § 147 ds. nař. ze dne 12. října 1914 čís. 276 ř. z.,
byla-Ii věc nuceně soudně prodána, jest nájemník neb pachtýř povinen
novému majiteli ustoupiti, že však, je-li věcné právo v knihách zapsáno,
jest s právem tím nakládati stejně, jako se služebností, bylo v odhadním
řízení uvésti veškeré okolnosti a vysvětliti veškeré účinky nucené dražby
na nájemní právo stěžovatelovo, zapsané v pozemkové knize, tudíž
nejen, jakou hodnotu má nemovitost, když se zachová nájemní právo
(služebnost) na ní váznoucí, nýbrž i jaká újma stihne nájemníka, nebudecli právo to zachováno, pokud se týče zanikne před uplynutím doby,
nájemní smlouvoU (§ 144 eX. ř., § 21 min. nař. z 25. července 1897
175 zák. (odhadního
nemovitostí) a § H20 druhá
zák.). Přezkoumávati, nakolik těmto požadavkům bylo učiněno zadost,
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protokolem o odhadu ze dne 15 března 1933 .",
.
sení. o ~chválení dražebních podmínek e . d ]1z3 nelze, poněvadž UsnemO':,1 prava. Odhadní protokol sic
7 , r;e . dubna,! 933 'nabylo
~ruse?o a bude-li je výtěžek dražb e rad}, ze, bud~-h naJemní právo
Jemny~ placením a nájemným ktlrl bevysov~t~ nem ~ozd~lu mezi náza novy rovnocenný předmět nájmu roz~,fe, J"; lze, P,rt;dvldatr, platilo
ného byla stanovena v roce 1931'
,I II pry ~em, .lezto výše nájem.
m
e,nelze očekávati, že se poměry za'nr·
s.~ po:ryb,pods!~tně ~horšily
cast znalcova pOSUdku neb I
" , Jemne,~ o, o I, zlepsl. Avsak tato
které jednají jen o služebnort:chuc~nen~ sOU~aS!l drazebníeh podmínek,
bez započtení do nejvyššího podán/~e b~sl .~ytr ~ydražitelem převzaty
stavním právem zjištěnými Ostat ' /!l yvall se Jen pohledávkalJli zá~,náj~mného práva nebyl siranou ~~et~~~íh~e řiz~~~ km~ovně oprávněný
nzenl odhadu nebylo ho vyrozumět" (§ 140
. (§ 2 ex. L), o naex. ř.) a dražební podmínk ne 'II.
'"' prvy odstavec druhá věta
by bylo na úkor jeho práv! Př~~~e Jak§ J~I tede~o ustal10vení, které
ex. L a. nynějšího znění
§ 1121 obč. zák. chráněném'u Nehl f!1,
stěžovatelem že pokud se odhadn' pedl~ kSfk kb ,tomu, J,~st souhlasiti se
vatele stihne' zrdšením ná'
. I ,ro o o za yval s Ujmou, jež stěžo
nájemní, dělo se tak beze J~~~t~~en~I? neI?oviiosti před uplynutím doby
1931, jejíž obsah pokud se t' če
~alemnl srn O1!yU ze dne 24. prosince
se strany jedné a skutečnos~ udě1~~~no~t,hrronaJ1matelk~
Boženy K-ové
druhé, jsou skutkovou základnou
1:n ~pu o,!1emovltosŤ! se strany
druhé věty obč zák a zmíněn 'h ,.0, mZ muze stezovatel podle § 1120
2
;r;árok na plné 'dosti~činění pr~ ~t~;~n§ !~ ~rvý o~s!av~c ex. ř: opírati
Jlmatelce pro předčasné zrušení náje;u,: o "; a uSply ZIsk proŤ! pronaodstavec ex ř ustanov"
,m oprava. redpls § 21 I prvý
práva _ §'I i21 prvá ~~~~ ~bč.uzá~luzebnost! a tudíž t~ž u ,nájemníh.o
nek a podle toho 'ak dražb d
.
kt~~e P?dl~ drazebmch . podmlmusí býti k rozv'r6u nejVYŠŠíh~Pp~~~' ?emaJI bYŤ! Phrevzaty vydražitelem,
poněvadž nebyly řevz t
.. ,
m u,:e ena na rada, která se žádá
žovatel penězi. Vý~e náh!~d~y~~ t,,;k~ poz~dované r;á~~ady označil sti .
řízení, zvláště pro výše zmíněn/~bsa~u~av!lt~ r;e~alezl k, rozvrhovému
ustanovení téhož prvého odstavce § 21 {aze ~IC podmm~k a ~ostetní
knIhovní věřitelce Boženě K-ové "
.. ex., r. Tur; nem ukŤI:vdeno
následuje v knihovním pořadí s~ ~~z n~Jem~\~~u pravu b~zprostředně
podle zaknihované nájemní smlouv ou ypo ~ arm p,ohl,edavkou, když
mohla počítati. Ostatně jest téže kni/ s, ta~.oVYtlm zalrzelllm nemovitosti
ex ř od
'"
ovm ven e ce volno by podle § 231
žo~at~lenfr,;:~n~~
eý~v~:;nPě~érJ!l;dU
'kYdvrátila skutkové okolnosti, stbN'
" ,
lm s o y.
e J v Ys S I S o u d obnovil usnesení prvého soudu.

včas, t. j. při rozvrhovém roku, žádá odškodné 23.527 Kč 53 h z dů
vodu, že si podle nájemní smlouvy měl srážeti roční nájemné, odhadnuté
na 3000 Kč, z pohledávky 27.860 Kč 83 h, kterou má za manželem
povinné Josefem K-em, a že by činži musil nyní vydražitelce, která není
způsobem uhrazování činže vázána, hotově platiti, i kdyby v nájemním
poměru pokračovala, čímž by jeho pohledávka za Josefem K-em zůstala
v částce 23.527 Kč 53 h neuhrazena. Tvrdí, že povinná dluh svého manžela převzala. Rekurenti namítli proti rozvrhovému usnesení, že jde
o placení nájemného předem. Tomuto názoru jest přisvědčiti ať již jest
to skutečné placení (§ 1412 obč. zák) anebo plnění na místo placení
(§ 1414 obč. zák.). Avšak ani za tohoto názoru nelze odvolacímu rekurentu přiznati nárok na náhradu 23.527 Kč 53 h, poněvadž náhrady
té by se mohl domáhati podle § 227 ex. ř. ž nejvyššího podání jen,
bylo-li zaplacení činže předem na více než jednu nájemní lhůtu z pozemkové knihy patrno, ano podle § 1102 obč. zák. nestačí knihovní
zajištění nájemního práva jako celku k dosažení účinku podle § 1102
obč. zák, nýbrž musila by mimo to úhrada činže předem v hlavní knize
býti vyznačena buď zvláštní poznámkou nebo zápisem zástavního práva
na vrácení smluvené úhrady, což Se v souzeném případě nestalo, ano
v hlavní knize nebylo ani poukázáno na onu část listiny (čl. XIV nájemní smlouvy), která se týká způsobu předem dané úhrady nájemného
(srv. rozhodnutí Č. 13.066 sb. n. s.). A pokud dovolací rekurent opírá
tento nárok na srážku z pohledávky za Josefem K-em, poukazuje se na
správné důvody první stolice. Pokud se týká požadované částky
10.000 Kč za investice a zařízení portálu v najatých místnostech, jde
o odškodné podle § 227 druhý odstavec ex. ř., podle něhož a podle
§ 1121 obč. zák ( a conlraIio § 1120 obč. zák) nahrazUije se 'jen skutečná škoda vzešlá zrušením nájemního poměru, jak vyloženo v rozhodnutí čís. 4495 sb. n. s. (srovnej i rozhodnutí čís. 5705 sb. n. s,), nikoliv
i ušlý zisk, jak rekursní soud míní. Jde sice o skutečnou škodu, avšak
nájemce jest povinen právě tak, jak každý jiný věřitel podle § 210 ex. ř.
doložiti.v přihlášce, že mu požadovaná skutečná škoda i důvodem i co do
výše povstala a soudce není povinen o tom konati úřední šetření, nýbrž
jest odkázán jen na předložené neb u soudu již založené listiny, veřejné
knihy a exekuční spisy. Předložena však byla jen nájemní smlouva,
z níž nijak neplyne, zda a mnoho-li nájemce do najatých místností investoval, nýbrž že měl k tomu jen právo a že adaptace zůstávají po
uplynutí nájemní doby majetkem majitele domu, a ani pozemkovou
knihou ani exekučními spisy není žádná náhrada doložena.

čís.

O ů vod y:
Jan N. má v pozemkové knize na r t e d l '
.
I
vložky 493 katastrálního územ' N
Is.,ukl d Po po ozkou 22 knihovní
.
193'
I . na za a e smlouvy ze dn 24

ptedpisy vládního nařízení ze dne 30. března 1933 čís, 55 sb. z. a n.
nevadí povolení exekuce ve prospěch cizozemského vymáhajiciho vě
řitele. Povolení Národní banky československé je třeba až při výplatě
výtěžku z exekuce .
Povolení exekuce nevadí ani obava dlužníka, že, kdyby Národnf
banka neudělila dodatečně povolení, stala by se mu nenahraditelná
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uJma, poněvadž by výtěžek docílený prodejem zabavených jeho
nesloužil k uspokojeni pohledávky vymáhajiciho věřitele.
(Rozh. ze dne 14.

června

věcí

1934, R I 625/34.)

s o udp r v é

s t o I i c e povolil cizozemské společnosti k vydobytí
pohledávky proti tuzemské dlužnici exekuci zabavením, uschováním a prodejem movitostí na základě vykonatelného smíru zemského
soudu pro věci civilní ve Vídni. Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. D ů vod y: Navrženou exekuci nelze zamítnouti z dů
vodu § 81 čís. 2 ex. ř., ježto prý exekucí má býti vynuceno jednání,
které podle zdejšiho práva jest nedovoleno, ježto devisové předpisy zakazují povinnému veškeré platy ve prospěch cizinců bez příslušného
povolení čsl. Národní banky a vymáhající strana povolení to k exekučnimu návrhu nepřipojila. Devisové předpisy nebrání cizozemskému
věřiteli ve vedení exekuce k vydobytí pohledávky a není správný názor
stěžovatelův, že si takový věřitel musí před zahájením exekuce opatřiti
povolení čsl. Národní banky k tomu, by tuzemský povinný směl vymáhanou pohledávku cizozemskému věřiteli platiti. V nynějším období,
kdy není ani jisto, zda bude navržená exekuce míti výsledek a zda se
dosáhne peněžních prostředků, ze kterých by bylo lze přikázati vymáhajícímu věřiteli patřičnou částku k uspokojení jeho vykonatelné pohledávky, znamenalo by to zbytečné obtěžování vymáhajícího věřitele i devisových úřadů, kdyby se na věřiteli žádalo, by již nyní si opatřil
povolení Národní banky, ano ještě není vůbec jisto, zda dojde vůbec
k platbě ve prospěch vymáhajícího věřitele. Setká-li se povolená exekuce
s výsledkem a bude-li proto lze přikázati vymáhajícímu věřiteli něco
k uspokojení jeho vykonatelné pohledávky, bude na vymáhajícím věřiteli,
by pomocí exekučního soudu si vymohl od Národní banky příslušné
povolení k výplatě peněz mu přikázanýth.
Ne j vy šš í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
•
Dů vod v:
peněžité

Nelze přisvědčiti stěžovatelce, že jednání, které má býti vynuceno
navrženou exekucí, je podle zdejšího práva nedovolené. Stěžovatelka
přehlíží, že vládní nařízení z 30. března 1933 čís. 55 sb. z. a n., jehož
se dovolává, nezakazuje konati platby v tuzemsku z příkazu cizozemce
nebo v jeho prospěch, nýbrž dovoluje takové platby, ovšem jen s povolením Národní banky Ceskoslovenské, a že tedy tohoto povolení bude
třeba až při případné výplatě docíleného výtěžku za prodané nemOVl-·
tosti vymáhající věřitelce, která může si k tomu, op~třiti p,~třebné, po::o:
lení jak správně rekursní soud uvedl. ExekuCI ma se tez vymahaJ1C1
věřitelce dostati zajištění vymáhané pohledávky zástavním právem
(§ 256 ex. ř.), v čem nelze nikterak spatřovati jednání, které by se pří
čilo zmíněnému nařízenÍ. Domněnka stěžovatelčina, že povolení nebude
uděleno je pro posouzení této otázky úplně bez významu, Pokud stě
žovatelka poukazuje k tomu, že kdyby Národní banka neudělila dodatečně povolení stala by se jí nenahraditelná újma, poněvadž by výtěžek
doCÍlený prode'jem zabavených svršků nesloužil k uspokojení pohledávky

, " .ze vzaIa-l'1 v soudním smíru na sebe
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t placem, h'l
vy o JeJl veCl
'I
zásadne povmnos
h' T hn -li se vyhnouti exekUci, a ze me a
hl dostáti hned v den splatsvému závazku mohla vy ?ve 1,. C e a
tak učiniti již dříve,. by sve povmnosÍ1 ~~tn;sti by tato ,překáž~~ byl,:
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'konem exekuce stěžovatelka,
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ustanovení § 341 zákona ze dne 15. června 1927, čís. 76 sb. z. a n.,
nenabylo dosud účínn?s,ti. XVI (1' b) uváděcich ustauovení téhož zá!',?n~
význam ustanovem c 1 . J ,
. dnoho měsíce od vyhlasem
jest ten, že byla-li smlo~va uz~yre.~a ,d~:ě i po dni kdyby ustanovení
kdežt~ smlouva uzavřená
zákona, platí úmluva o p!esunu I ~rltl}e,
§ 341 nabylo účinnosti az do ,:yprsem u~IUVlo'm směru miti platnost jen
ozději a obsahujici takovou umluvu m~ ,,!
.
~o dne, kdy ustanovení § 341 nabude ucmnosti.
,
(Rozh. ze dne 14. června 1934, Rv I 2031/32.)
,
. kl d'
I uvy ze dne 1. prosince 1929
Žalobu jíž se žalobkyne na za a e srnkO ' d '
rok 1931 z po, 'I
'h placení pozem ove ane za
,
domáhala na za ovanyc z a ,
'tl
r OC e sní s o udp rve
zemků, žalovanim pro!,achtd~anr3:da~L 8s. 76/27 sb. z. a n., .Jenž
e
s t o Il'~ ,e z dUVld~, ď P1093~ je přesun daní z poplatník,a na 1:"0U
nabyl UC1;1ilo,sh ,~. e;,a t b'
hledu na to, zda ona dan spada do
osobu pravne neucmny, a o e,z o
,. o něm O d vol a c í s o u d
období před ~činnosh ~o.hoto da~oniie~t ~ranam'i nebylo sporu" že žau,! o ,y. mky které má v katastru obce Z.
uznal podle zaloby.
lobkyně propachtovala vesk~re 'P0z~ ~ že krom pachtovného převzali
krom lesů a lesních pasek, zaio~~nym, ého z těchto nemovitostí celou
žalovaní na se~e. povÍ!'n?,st P' a 1 : Z! toru ani o tom, že smlouva by!a
pozemkovou dan 1 s prl~~~aml; ~e~ov~ní byli povinni zaplatiti dan,.
u jednána I. j}rosmce ,
a ze za a laceno Žalovaní nepopřeli am
jakmile jim bude oznameno" co bylo ~ p r k' 1931 zaplatila namítli
~vrze?í ,žaloby, ~e ža10bkyn(~dtur l~:a zt93~) na náhradu zaplacenýd~
Jen, ze zalobkyne 11ema Jl~ ) P' t odvolací soud provedlo tvrzem
daní nároku (§ 26 CIV. !. s.. res Šak ne rovedený důkaz vplatním
žalobním n,abíd~uty, prvym soud~m v z 'iště~o že žalobkyně zaplatila
lístkem postovm spontelny, ktery:)e
k 1931 a pro berní obec Z.
dne 15. ledna 1932 pozemkovou had zatí ~tázkv zda žalovaní mohou
ve výši 813 Kč 65 h. )de o. roz oz~~ náhrad~ této zaplacené částk~
poukazem k u,stanovem § §34 1 Cl\ 'k nelze přímé daně přesuno,vah
žalobkyni odplral1. Podle 3 4I Cl . za .
43
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~ poplatníka na ii!,ou osobu. Toto ustanovení nabylo účinnosti podle
cl. XVI, b, uvoz. zak. od I. ledna 1932. Nepřipouští proto toto zákonné
ustanovení neppenší P9chybn~sti o }om, že úmluvy mezi propachtovateJ~m a ~achtýrem o presu!!Uh dane pozei}lkové do I. ledna 1932 byIJ.y
P:lpustne. Zakon dokonce sel v ustanovem odstavce c) cit. článku XVI
dale, neboť sml?!,vám, ujedp~ntm vdo jednoho měsíce od vyhlášení zá:
kon~ ponechal ,!cll~nost v pnC1l~e presunutí daně i po I. lednu 1932 až
do JeJlcg vypr'.";nl. Z toho vsak nelze činiti závěry, jež učinil první
soud~e, ze se t?trz nelze po 1. le:Inu 1932 vůbec náhrady zaplacené daně
domahatr, kdyz smlouva uJednana byla později (nikoli rok jak první
soudc~ p;aví, nýbrž dya roky před účinností § 341 cit. zák.), třeba prý
~e d~r: tyka!a d?by pred I. lednem 1932. Naopak z ustanovení tohoto
Je zr~Jmo, ze zakon takove smlouvy až do I. ledna připouští, odpírá
lIm vsak po 1. lednu 1932 - na rozdíl od s!arších smluv - účinnost
Ježto .však taková ?m)uva byla před 1. ledn~m 1932 1'1atná a není
slovne~o. ust~novem zakona, ze to, co poplatmk zaplatil za dobu dřívější,
spada]lcI pre,d I. leden 932; ;nelze žalobou vymáhati po I. lednu
1932, nem duvodu k zamltnuh zaloby Jen z toho důvodu že byla podana po I; lednu 1932. Zásada, vyslovená v rozhodnutí Čís. 8410 sb.
n. 8., kter~ho se odvolací' sdělení. d?volává, nvchodí Se na souzený pří
pad, nebol tam bylo vysloveno prave naopak ze se lze domáhati vrácení
pře~lacen~ho r;~!emné~o za dov~u minulou,' žaloba však že musila býti
pod~?a pred ycmnost~ zakona CIS. 44/28 sb. z. a n., poněvadž teprve
po ucmnostl Jeho platr ustanovení § 22 ,cit. zák. že přeplatek za diobn:
mmulou nelze zpět žádati. Jinak však právě to'to rozhodnutí rozebírá
ot.ázku. vzniku nároky i ustapovenív § 5 obč. zák. ve smyslu úplně opač
v
nemI.'azor~ strany zaloyane. Ponevadz s~ podle nesporné smlouvy žalovam zavazah nahradItI propachtovatelum zaplacenou daň, závazek
te;n byl pro období od I. ledna 1932 platný, jsou žalovaní povinni tento
prevz~tý závazek splniti. Závazek jejich přestává teprve pro berní
o~dobl ~d .1. led!,a 1932. Poněvadž je zjištěno, že se zažalovaná pohleavka tr ka ber~lho ro~u 19? I, a poněvadž dle smlouvy tuto daň měli
zalovan! ~r-"~Itr ze sveho, predpis § 341 cit. zák., jak vyloženo, se na
tuto ?an Jeste nevztahuJe, bylo odvolání vyhověno a změnou rozsudku
prvmho soudu uznáno za právo dle prosby žalobní.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

vi-

!

!

9

D

ů

vod y:

~o~ol?ní op~~ném~ o dovolací důvod § 503 Č. 4 c. ř. s. nelze přiznati
opravnem a s!acI odkazalr na správné, věci i zákonu odpovídající duvody ~~padeneho rozsudku: Ustanovení § 341 zákona ze dne 15. června
1927 CIS. 76 sb. z. a n. melo podle čl. XVI (I) b uváděcích 'Ustanovení
tohoto záko~a n~býti ~činno.svt.i od 1. ledna 1932, ale dosud jí ještě nenabylo~'ponevadz byla Jeho ucmnost odsunuta zákonem ze dne 14. dubna
1932 ClS. 6? sb. z. a n. do I. ledna 1934 a zákonem ze dne 22. pro.
sl~ce 1933. CIS. 248 do l. ledna 1935. Ustanovení to se tedy netýká pří
myc~ dam za rok 1931, a. nerozhoduje, že pachtovní smlouva byla
uzav!,en,!l teprve dne 1. prosmce 1929 (po vydání zákona čís. 76/1927),
am ze zaloba byla podána teprve 17. února 1932. Ustanovení čl. XVI

(I) c uváděcích ustanovení, jehož se dovolávají žalovaní, na tento pří
pad se nehodí. Jeť význam tohoto ustanovení po pozdější úpravě
čl. XVI (I) b patrně ten, že, byla-li smlouva uzavřena doj ed noh o
mě s í ce od vyhlášení zákona, platí úmluva o přesunutí přímé daně
i pod n i, . kdy by ustanovení § 341 nabylo účinnosti (původně
I. ledna 1932, nyní 1. ledna 1935) a ž d o v Yprš e n í ú m I u v y,
kdežto smlouva uzavřená l' o zdě j i a obsahující takovou úmluvu má
v tom směru míti platnost jen d o dne, kdy ustanovení § 341 účin
nosti nabude (původně tedy do I. ledna 1932, nyní do I. ledna 1935).
čís.

13648.

Jde o v Ý lu č n o u přlslušnost podle ujednaného sudiště (§ 10'1,
j. n.), byl0·li umluveno, že )}všechny spory, jež snad vzniknou ze smluv·
nlho poměru, budou podrobeny v prvé stolici jinak příslušnému soudu
sídla společnosti bez ohledu na bydliště stran«.
,
Sídlo společnosti, s niž bylo sudiště ujednáno, zustalo ro~ho~!lym
pro příslušnost soudu, třebaže společnost napotom splynula fUSI s Jmou
společností, majleí sidlo v obvodu jiného soudu.
,

'! i·i
I

I

(Rozh. ze dne 14. června 1934, R II 184/34.)
I

Zaloba proti firmě Apollo, rafinerie minerálních olej u, úč. spol.
v Bratislavě byla podána u krajského soudu v Uherském Hradišti. K námitce místní nepříslušnosti s o udp r v é s t o I i c e žalobu odmítl.
Rek u r sní s o u d zamítl námitku místní nepřís'lušnostL
Ne j vy šš í s o u d nevyhověl dovolacímn rekursu.

li
I

II

I

Důvody:

Zalovaná vznesla námitku místní nepříslušnosti dovolaného prvého
soudu, ježto má za to, ze vzhledem k ~rorogační ún;luvě. uv~der:s v 5'd.~
stavci XIV ujednání ze dne 13./28 unora 1924]e ffilstnepnslusny
k projednání tohoto sporu soud jejího sídla, tudíž krajský soud v Bra;
tislavě. Ujednání to je doplňkem ujednání z 27. srpna 1917. Uvedeny
odstavec XIV ujednání z 13./28. února 1924 ustanovuje: »Všechny
spory, jež snad vzniknou ze smluvního poměru, budou podrobeny v p!:.v~
stolici jinak příslušnému soudu sídla společnosti bez ohledu na bydhste
stran.« Společností, o které se prorogační úmluva zmiňuje, jes~ r~z
uměti jak z ujednání plyne, Moravskou těžařskon společnost s rucemm
omez~ným v Hodoníně, kterážto fusí, jak nesporno, splynula později se
žalovanou akciovou společností, o čemž žalobci jejím dopisem ze dne
13. února 1926 byli vyrozuměni. Přihlíží-li se k uvedenému doslovu
odstavce XIV ujednání z 13./28. února 1924, nelze mu rozuměti podle
§ 914 obč. z. jinak, než tak, že příslušnost soudu sídla Moravské tě
žařské společnosti byla ujednána a míněna jako příslušnost výlučr:á a
nikoliv jen na výběr (srov. rozh. čís. 5019 sb. n. s.). Podle § 104 J. n.
vyžaduje prorogační úmluva k platnosti, aby se v ní podrobily strany
jednomu nebo několika soudům první stolice míst jmenovitě uvedených.
45'
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Ne~lí zapo,třebí, by dotčený soud b l , "

.

lme~a, nybrž jest "jmenovitým« y u~ed~n v prorogacm umluvě podle

Jasne, o který soud jako prorogační u-'d e(mm, plyne-J~ z obsahu listiny
V prorogační úmluvě je uveden 'ad e srov: roz~. CIS, 4593 sb. n. s.)
s~u~ sídla Moravské těžařské spole' o SfUd, ledmuz .S<;, strany pOdrobily;
nam z 13./28. února 1924 1 ne a ~~os 1 a Sl lem JeJ1m byl jak z ujedvysloveno, že prorogačním rO~de~ jJ tne~pornp, Hodonín. Tím bylo jasně
padě krajský soud v Uher. Hradišti e o f.e sm sou,d v liod0!líně, po pří
P?dle prorogační úmluv co d . , en, e~to ~vema soudum se strany
nemu jinému. Došlo-li pYa'k dodOt ~l~tn~ kPnslusnoslI podrobily a žádk f . M
tezars k"e spolecnosti se žalovanoua ecnet' Ja _ nesp
,orno. '., . .kUSl.-, oravské
'1
'
nas
ouplla
zal
sa m sukcesorka ve vešk ' .. ,' ,
ovana Ja o JeJl univerz .ujednání z 13./28. úno::l J~11 pr:,va a :r.eškeré ,závazky vy'plývající
'?::lučného sudiště v ujednání sn',I~J:~l~~dlN 1, oprav?~na se dovolávati·
JIZ uvedeno, jen okresní soud v H d ,,' ez .sudlstem tím jest jak .
v Uherském Hradišti a nikoliv kr~jkIJllle, gokUd se týče, krajský 'soud.
vodu ona má sídlo Je rot'
s Y sou v BralIslave, v jehož obslu~nosti krajského' souau : t~~lvskMU ~zn~~ná nám!tka rr;ístní nepří- se za~ovaná cítiti stíženou kdv' ,
brr lSI! bezduvodna a nemůže
k projednání této rozepře' odl z za o a, ~ ~ podana u soudu, který je
třebaže Se žalující stranaP v ~ 1r~Eogacdm UflJluvy vÝ!';'čně příslušným
§ 104 j. n.
za o e ne ovolavala pnslušnosti podl~

J

Vv

,

tl:

čís.

13649.

Ustanovení čl 235 ob h á k '
.
musí státi k vlastním r"kam~. zdr' ~etavztahuJe se k doručení, které se ne"
"aesa.
Nahradnl doručení v obchodnl místnosti

akciové společnosti.

(Rozh. ze dne 15. června 1934, R I 548/34.)

~alobu akciové společnosti pro c e sn'
,
zamltl rozsudkem pro zmes'ka' nI' , l b ' 1 S o udp rve s tol i c e
l'"
zaokyneOdvl'
odvO.an! uplatňující jen zmateč t D'·.
o a c 1 s o u d zamítl
odvolací důvod zmatečnost ani~lOS., d'u ~ od y: Odvolatel uvádí jako
sp~třuje zmate6nost v tom 'že obz"l~va 1 otvčný b?d § 477 c. ř. s. a
rusena, nýbrž jen úředník~ žal ~k a, ~ roku ne~yla >;alobkyni řádně do·
postu a zejména ne soudní ob~ílkyne. ,(OVl, kt~ry n~m oprávněn přijímati
~l?olečnosti ani neobdržel k tomu
Jez o nem, am prokuristou žalující
radně obeslána. Podle názoru o~ n~u~oc a ze proto nebyla žalobkyně
o z!llatečnost podle § 477 čís. 4 c
~C! .o ..~oudu t;Iohlo by tu jíti jen
epz Pdodm~nk~ tu ,:,sak nejsou.
Nesloovo doručení žaloby žalované~~
. ' ~y rz o orucem obsllky žalobci
a tUdlZ podle § 103 prv' od t
bílý lístek) dorostlé osob~ slo~~~~c c. ~.~. dr:r oh1o ss státi doručení (na'
k rukoum úředníka žaluJ'ícl' spol 1, v OtO c .oke nebo Zlvnosti. To se stalo.
' plnou moc
.
ecnos' 1' .la tato sama Ivr d'L N erozhod,'
Zalobk
uJe, z d
a mela
o<;!evzdal obsílku zákonné~1U á t yne
netvr~í, že Úředník tento neneno, bJ:' se její zástupce k roku sdU~tC! llrmy, takze by mu bylo znemožNeJ '' , ,
o aVl.
V) s S 1 S o u d nevyhověl rekursu.

.

l'
Vt

""b

tll!

v

D ů vod y:
Rekurs jest sice přípustný (rozhodnutí CIS. 7671 sb. n. s.), ale
není důvodný. Článek 235 obeh. zák. zachovaný v platnosti čl. IV. čís. 2
uvoz. zák. k c. ř. s., upravuje jen způsob doručení, které se má státi
přímo akciové společnosti, to jest k vlastním jejím rukám (§ 106 c. ř. s.),
a zjednodušuje jen toto doručování tím, že nemusí býti zásilka doručena
všem členům představenstva, i když jde o souborné znamenání společ
nosti všemi členy představenstva (čl. 229 obch. zák.), nýbrž, že stačí doručení i jen jednomu z nich neb úředniku společnosti k zastupování před
soudem oprávněnému. Nevztahuje se tedy toto ustanovení k doručení,
které se nemusí státi k vlastním rukám adresáta. O ně v souzeném pří
padě jde, ana nebyla doručována žaloba (§ 106c. ř. s.), nýbrž ustano"
vení o roku k jednání o žalobě rekurentky a bylo proto náhradní doručení podle § 105 c. ř. s. přípustné. Náhradní doručení se děje podle tohoto ustanoveni (srv. § 7 sdělení čís. 84 věstníku min. spravedL z roku
1928 str. 184), nezastihne-Ii se adresát, jeho zmocněnci ustanovenému
plnou mocí ku přijímání soudních vyřízení (poštovní plná moc - § 6
odstavec 5 sdělení), a, není-Ii ho nebo nezastihne-li se v obchodní místnosti, může se doručiti některé tam nt/tomné dorostlé osobě, níž doručovatel ví, že jest zaměstnána v jeho obchodě. Rekurentka ani v odvolání
netvrdila, že adresát (to jest některý ze členů představenstva aneb
úředník k zastupování před soudem oprávněný) nebo zmocněnec ku
přiiímání soudních vyřízení byl v době doručení v obchodní místnosti
společnosti přítomen, a nevyvrátila tudíž, že byly tu předpoklady, za
kterých lze náhradní doručení provésti k rukám kterékoliv přítomné tam
osoby zaměstnané v obchodě adresátově.

!,

°

čís.

13650,

Neúčinnosti odporu, který byl vznesen proti vydání peněz složených
na soudě, lze se domáhati pořadem práva bez ohledu na to, zda o vydáni
složených peněz jest rozhodnouti v nzeni nesporném, či exekučnw,
Věcnému rozhodnutí soudu o žalobě o neúčinnost odporu nevadí ani,
že soud o žalobcově žádosti o vydání složených peněz v době podáni
žaloby ještě nerozhodl.

(Rozh. ze dne 15.

června

1934, R I 578/34.)

Proti žalobcovu nároku, aby mu byly vydány peníze složené na soudě,
vznesl odpor žalovaný. Proti žalobě, jíž se domáhal žalobce na žalovaném, by svoIiI, aby peníze složené na soudě byly vydány žalobci, namítl žalovaný nepřípustnost pořadu práva. S o udp r v é s t o I i c e
vyhověl námitce a odmítl žalobu, v podstatě proto, že jde o složení podle
§ 307 ex. ř. a že rozdělení takových peněz má nastati podle § § 283 až!
287 ex. ř., .že však dosud nebyl konán rozvrhový rok ani žalobce nebyl
'poukázán na pořad práva. Rek u r sní s o u d zamítl námitku nepřípustnosti pořadu práva. D ů vod y: Ježto žalovaná podala odpor
proti vydání složený'ch peněz žalobci, kdežto ostatní účastníci isou srozuměni s tím, by byly peníze žalobci vydány, jest o vydání rozhodnouti

,.
I

I
I
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práva a žalobce prot
'
•
hlasí s vydáním peněz žalobci 0(§pra vem zb,:loV~1 žalovanou, ježto nesou4
2
l
S
o c. zak )
N e j v ," ,
} s S I S o n d nevyhověl dovolacímu ~~kursu.

pořadem

Důvody:

Nesejde na tom, zda o žádosti žalob'

, ,

~Iex,\ndr E. u soudu složil, jest rozh d cove za vydan,1 I ~080 Kč, které
~Izelll, neboť v obou případech nen' o nou~ ': ~espornem CI v exekučním

rad~m práva neúčinnosti od o ~tm~ z,a rane~o, 1Jy se nedomáhal po·
penez. Námitky žalovaného Pž~u'k ery, zalovany vznesl proti vydání

na vyď'
' částky v,době
o reslll
, Iobcově
ailI uve d
ene
d'"soudI v K. o z•ád ost·I za
I~čuj~, uplatnění žalobního nároku POot ilI za oby ještě, n~rozhodi, nevypnhhzetl procesnímu soudci při v' P, adem prava, nybrz bylo by k ní
ecnem roz h odnutí o žalobě.
čís,

13651.

Vyrovnací řád ze dne 27 břez 193 '
Ustanovení § 14 v r ř ~e ,~a,
1~ ci~. 64 sb, z. a n.
sledních šedesáti dne~' řed tý~~. 1 oddelnych práv, jichž bylo v podlužníkově pohledávce .~ mu za aJenv~ vy.r~vnaciho řízeni nabyto na
zabavena, ale byla v~~hajicímbYla,p~ll~ah~Je,ní, vyr?vnaciho řízení sice
Zánik odděl ' h '
u ver e 1 prikazana Jen k vybrání.
' - , n e oprava podle§ 14 vyr ř n 'k
"
, v
po dm men bm, že vyrovnaci řízení bud
. . em ,oneeny,. nybrz jest
seno za .skončené, oživne vš~k bud _I': po potvr~:~u vrrovnaní prohlákud nem .jisto zda budou s Iněn ,c I vyrovnacl flzem zastaveno. Dop~o oživnuti ~ddělného prrva ~efr:dPO~!~dy pro k.onečný zánik anebo
davky. Jest však k návrhu n~bo z .!rUsle.:':e~UC!. ,:a~avením pohlek vybráni, jež jest na roveň klásti z ur~~u ~rllslti p~!kazaní pohledávky
odst. (2) vyr. ř,
zpenezem pohledavky ve smyslu § 14
(Rozh. ze dne .IS.

června

I
I
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1934, R I S81/34.)

Usnesením ze dne 9 února 1934 b I
exekuce zabavením a pfikázá' k b a povolena proti Václavu S-ovi
dn,e 22. února 1934 bylo zah,f,um
yyvr~nfpohledávek. Usnesením ze
Navrh vyrovnacího správce ~~e~r~2e~t;'eilIIVadava S-a vyrovnací řízení.
zamítl. Rekursní soud k
,1~xemce sou~ prvé stolice
exekuci zabavením a přikázáním Jav! :.' vlrovnaclho správce zrušil
Pgdle § 14 vyr. ř. zahájením v rov~ v~ ra~} P?hledav~~. D ů vod y:
delené uspokojení kterých Věr?!' tC1fO lizem zalllka]1 práva na od"
d~ech před zaháj~ním vyrovn~cího nř~ y I, exekucí v p,osledních šedesáti
.zenl p~o,poh~edavky, které nemaií
prednostního práva. Práva ta oži
prohlášen konkurs současně b vnou, bylr h nzelll zastaveno a nebyl-li
vení vyrovnacího řízení Říz~~í o n1/av; podaný do I S dnů po zastakt~r,é byly zabaveny v ~né lhůtě za aj~I~, ke zpen~ž~ní věcí nebo práv,
z, uradu nebo na žádost vyrovn;cí~~s: ýtl ,:xekuclllm so~dem zrušeno
clho správce. Byly-Ii již
..
,komlsare nebo na navrh vvrovnadošlo ve lhůtě, smí býti Jťě~~~z~ny~ an
,vec!d~,~b~
prá~~?
k jichž
zabavení
o e nemu
venteh
jen, bylo-Ii
vy-

řízení zastaveno a po jeho zastavení nebyl již prohlášen konkurs.
poněvadž zákon nerozeznává, které věci nebo části majetkové jsou před
mětem exekuce, naopak výslovně uvádí jako exekuční předmět i práva,
vztahuje se ono ustanovení vyrovnacího i'ádu na exekuce všeho druhu,
kterými vymáhající strana nabývá práva na oddělené uspokojení, tudíž

rovnací

I,i

li
II
I
I,

i na exekuce na pohledávky. Proto prvý soud měl k návrhU vyrovnacího
správce exekuci zrušiti. Názor vymáhající strany, že pohledávky již
dnem 14. února 1934 přešly na ni s účinkem, jako by jí je povinná
strana úplatně postoupila a že se pokládá proto se svou pohledávkou za
uspokojenu (§ 316 ex. ř.), není správný, neboť to platí podle § 316 ex.
ř. tehdy, když zabavená pohledávka byla přikázána na místo placení, nikoli však, když lJyla přikázána jen k vybrání, kde vymáhající strana má
jen práva v § 308 ex. ř. uvedená. přikázání zabavených pohledávek
k vybrání tudíž není zrušení exeknce podle § 14 vyr. ř. na závadu.
N e j vy Š š í s o u d vyhověl dovolacímu rekursu vymáhajícího vě
řitele potud, že nevyhověl návrhu vyrovnacího 'správce na zrušení exekuce zabavením pohledávek a že zrušil jen exekuci přikázáním pohle·
dávek k vybrání.

Důvody:

Ustanovení § 14 vyr. ř. č. 64/31 sb. z. a n. se týká ovše1l1j jen těch
práv, jichž bylo v posledních šedesáti dnech před zahájením
vyrovnacího řízení nabyto na věcech nebo právech patřícich v době zahájení vyrovnacího řízení dlužníkovi (rozhodnutí č. 11.426 sb. n. s.).
V souzeném případě jde o takové oddělné právo, any zabavené pohledávkv dlužníkovy byly v době zahájení vyrovnacího řízení vymáhajícímu věřiteli přikázány jen k vybrání, takže nenastaly účinky § 316 ex. i'.,
nýbrž jen § 308 ex. ř., a dlužník zůstal dále majitelem pohledávek (rozh.
č. 9133 sb. n. s.). Zánik takového oddě1ného práva není však konečným,
nýbrž podmíněným tím, že vyrovnací řízení bude po potvrzení vyrovnání
prohlášeno za skončené, oživne však, bude-li vyrovnací řízení zastaveno
(§ 14 odst. (I) druhá věta vyr. ř.). Dosud není jisto, zda budou 'splněny
předpoklady pro konečný zánik, anebo pro oživnntí oddělného práva a
nelze proto zrušiti eJGekuci zabavením pohledávek. V tomto směru není
poukaz k rozhodnutí čís. 9133 sb. n. s. případný, any tam byly podmínky pro konečný zánik oddě1ného práva již splněny zastavením vyrovnacího řízení. Avšak podle § 14 odstavec (2) vyr. ř. má k návrhu
nebo z úřadu exekuční soud zrušiti jen řízení zahájené ke zpeněžení věcí
neb práv, které byly zabaveny v posledních šedesáti dnech před zahájením vyrovnacího řízení. Přikázání pohledávek k vybrání jest na roveň
klásti zpeněžení pohledávek, an má tím dosannouti vymáhající věřitel
uspokojení své pohledávky právě tak, jako zcizením z~bavených movitých věcí dražbou nebo z volné ruky. Bylo p\"oto zrnšiti jen exekuci při
kázáním zabavených pohledávek k vybrání a proto rozhodnuto, jak se

oddělných

stalo.

čís.

13652.

Sociální pojištění (zákon ze dne 9. října 1924, čís. 221 sb. z. a n.).
I státní kliniky jsou léčebnými ústavy ve smyslu § 153 (§ 220 čís. 4
písm. c) zákona).
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Poměr mezi státem, jeho klinikou, a nemocenskou pojišťovnou která
poukázala ošetřovance do klinického ošetřování, je poměrem sOukromoprávním. Pro žaloby z tohoto poměru je výlučně příslušným pojišťovací
soud (§ 216 zákona).

(Rozh. ze dne 15.

června

1934, R I 655/34.)

Československý erár domáhal se na strojnické nemocenské pojišťovně
v Praze zaplacení 2.550 a 2.825 Kč a odůvodňoval žalobní nárok
t ~ k to: Členové žalované strany Karel K. a Antonín K. byli pouká- .
zam zalovanou stranou na léčení na ll. chirurgickou kliniku v Praze a
tam též léčeni prvý od ll. listopadu 1929 do 3. března 1930 t: j. 113
dnů za léčebné Kč 25'- denně, druhý od 12. listopadu 1929 do 21.
února 1930 t. j. 102 dny a byl žalované zaslán účet za léčení Karla K-a
v částce Kč 2.825'- a za léčení Antonína K-a účet z 15. března 1930
na Kč 2.550'-. Žalovaná odepřela zaplacení účtů, poukazujíe k ustanovení §§ 149 a 193 zák. o sociálním pojištění čís. 221 z roku 1924 sb.
z. a, n•. Toto ?stanovení však nepřichází v úvahu, ježto jmenovaní čle
nove zal ovane strany byli léčeni na druhé chirurgické klinice na výslovný ~0ukaz žalované strany, čímž tato projevila vúli zaplatiti veškeré
náklady, nebo je jí dobře známo, že druhá chirurgická klinika nespadá
pod zákon o sociálním pojištění, poněvadž není veřejnou nemocnicí,
nýbrž vyučovacím ústavem státním, školské správy (university) a nikoliv
nemocnicí, léčebným ústavem ve smyslu zákona o sociálním pojištění.
K námitce nepřípustnosti pořadu práva s o udp r v é s tol ic e žaLobu odmítl. Rek u r sní s o u d zamítl námitku nepřípustnosti poradu práva. D ú vod y: Soud prvé stolice odmítl žalobu z důvodu, že
druhá chirurgická klinika Karlovy university v Praze, ač je veřejným
ú~tavem vyučovacím, přece je léčebným ústavem ve smyslu § 153 pojišf.
zakona čís. 221/24 sb. z. a n. v doslovu zák. čís. 184/.1928 sb. z. a n.
a že proto veškeré spory o náklady ošetřovaCÍ patří před poji.šť ovací
soudy podle § 220 čís. 4 písm. c) pojišf. zákona. Prvý soud posuzuje
povahu druhé chirurgické kliniky Karlovy university v Praze jako ústavu
léčebného přidržel se definice »léčebného ústavu« jak ji stanovil Nejvyšší správní soud v rozh. ze dne 6. prosince 1930 čís. 18788/1930,
v němž praví, že léčebným ústavem je každé zařízení, mající za účel
poskytnouti lékařské ošetření v případech, kde povaha nemoci, osobní
pomě~y nemocného, nebo lékařský zákrok, který má býti proveden, vyzadUJI, aby nemocný nebo osoba, která se má podrobiti lékařskému
zákroku, byla ošetřována po delší dobu pod přímým dozorem lékařským.
Soud prvé stolice míní, že tyto znaky má druhá chirurgická klinika a že.
proto jest ji považovati za léčebný ústav ve smyslu § 153 pojišf. zákona
~.•že v ~ůsledku toho ve,škeré spo;y o náklady ošetřovaCÍ patří přeQ' po]lsťovacl soud. Rekurslll soud s Ílmto názorem prvého soudu nesouhlasí
~ ve shodě s vývody stěž.ovatele jest toho názoru, že definice ll~čebného
ustavu shora uvedená se na souzený případ nehodí. V souzeném případě
jde o ústav státní vyučovací, na nějž se nevztahují ustanovení zákona
čís. 68/1870 říš. zákona (zákona čís. 332/1920 sb. z. a n.) a proto
nelze výklad případu podléhajícího ustanovení určitého zákona aplikovati
i na případy, jež tomuto zákona nepodléhajL V souzeném případě jest

, ' , .
. ká klinika jest ústavem vyyčoyacím,
zJ' ištěno že druha statlll chlrurglc.
'kolské nemající pravlll osob,
t' t 'm složkou orgamsace s ,
ák o • ·to
tedy ústavem s a m,
. . t
' výše citovaných z onu, Je7 '
nosti. Nevztaht;jí se n~ m am u~ a~o;elllÍ"Ímo spravuje a řídí vyučoValll
stát nevykonáva nad nll ~oťo~rny:~zjlk: takovou od .školské orgams~ce
na ní. Nelze tedY,od OU~I I . lm
učást státního ústavu y~uco
státní nýbrž jest Jl poklada!1 z.a p,ouh~~r ~o nemůže jako takoVý byÍl po:
vacíh~ (univ,e!sit~ f~kulty le~a~,ske) i nad~n nejen výsostnou I'raVOI1:IOCI
kládlln za lecebny ~stav" ne o les, n'brž i olicejní a j. Khmky Jak~
v oboru správy vyucoVaCI zdr1;'vo!~I; li nikoEo kdo dobrovolně nesvoh
ústavy vyučovací nemohou t!lk~ QflJll!'a ase povi~nosti přijímati pacienty,
k přijetí na kliniku a .nelll:a]1 o racene ~ch Odúvodněnost tohoto názoru
jaJkž jest tomu na vere)n)'ch te~ocm~lck~u klinikou v Praze, ktera Jest
vyplyne též i z.e sravn,am.s. " c Irurc~ici V Praze. Nemúže býti p,ochJbumístěna ve Vseobec~e verel~e n,e~o, nemocnice v Praze jest opravnen~
nosti o tom, že je? Vseobec~a vel eJna 'kladv ošetřovacími na této L kllvymáhati pohledavky, ktere v~mkl~na 'cká sama Chirurcrická kllmka
llice chirurgické nikoli L khlllka..c yur~1 í osob~osti js~UC včleněna
jest ústavem vyučovací;n, nemaJl;1 pravn
,
v organisaci státní spravy ~kols\<e. esení prvého soudu s opravou, že
Ne j vy Š š,í, s o u d ~,~O~I ~tS~ovolaného řádného soudu.
se žaloba odmda plO neplls usno
D ú vo dy:
•.
."
•
zi státem klinikou, a žalovanoU, která
Žalující pnpousl!, ze pomer ~~h • třo~ání je poměrem soukromopoukázala o~etřoyance do. kll;llC. e ~;t~árok dáleží před řádné soudy,
cí náležející do orgamsace
právním z cehoz dOVOZUJe, 7e za lo ,
protože kliniku jako státní usta~ t v~cro;:nici<:é osobnosti, nelze počítati
státní školské správy, bez samos a ne
ří adně § 220 čís. 4 písm. c)
k léčebným ústavům ve smyslu § 1.5\ p t ~y není vý lucné příslušnosti
zákona čís. 221/24 sb. z. a n. 6a ~: z~k~na. Než shora zmíněné okol:
pojišťovacího soud~ podle ~ o 21 d SI; svého rozhodnutí také rekursm
nosti, k nimž pouk3'z.~1 ~ o uyo ~e~1 'sou ústavy léčebnými, jak v sousoud, nijak nev,YlucUJ1, ze ~ake ~11I~ ~álezu nejvyššího správního soudu
hlase s dehmcI takovych ustavuJ loži! soud první stolice; nesejde am
(čís. 8932 sb. rozh. n. spr., s. , v y , . ústavY a že proto a podle
• kl" 'ky J' sou take vvucovaclml
.'
. ' kt"
ta
na tom, ze ml ,. d . h "rčení přijímáni ;en paclelll!,· en, se .instrukcí mohou byl! ? mc n,a e hl S í Klinika jako vyučovaCI a lekovému přijetí p~dr?bl a ~ ~~m S?U ttt j'ako podnikatel je v oboru .této
čebný ústav je statmm p~ m em a s 'h ze soukromého práva obcanpúsobnosti účasten jak pa~~k? :l~n~~~~. platí tedy také pro něho ustaského tak i z něho ~yplyvaJl~lC, ~a\ fikazují místo před řádné soudy
novení zákona, kterym ~e, u~clte naro y,~ případě před soud pojišťovací.
před vnučn,é sou9Y zvla~tm, v.~o~zhns~rojíren a podobných úst~vů, sloupodobne ma se vec na ~I. U ~vlcnyc d zároveň zařízeny jsoU Jako podžících také účelúm vyucoyaClm, poku •. os! s ada"íCÍ jinak pod před
ntky a jako takov~ v~vinu]í pod~lkovo~J{~~ají_li Psnad zvláštnímu odbor;
pisy soukromopra~m; Nel ~zho U)í~h P vlastní správu odpov~dnou ta~,e
nému dozoru st~tmm~, Clb m~1. J'i h správou pověřené k ustavu, pnv tomto směru, a Jsou-Ir oso nos I Je c
o

i.
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padně ke státu jako 'podnikateli, v poměru soukromoprávním či jako
veřejní úředníci v poměru veřejnoprávním. Tyto otázky vyskytnouti se
mohou i ve správě veřejných státních nemocnic anebo u jiných podobných
léčebných ústavú, aniž lze z toho dovozovati, že by ony ústavy byly proto
vyloučeny z rámce zákona čís. 221/24, 184/28 sb. z. a n. Protože pak
podle § 220 cit. zák. je stanovena výlučná příslušnost pojišťovacího

soudu (§ 216 cit. zák.) pro žaloby na náhradu podle tohoto zákona
mezi pojišťovnami, k nimž patří také žalovaná, o čemž mezi stranami
není sporu, a >,nemocnicemi« (čÍs. 4 písm. c) a protože se tento předpis
podle § 153 cit. zák. týká léčebných ústavú "úbec, tedy t<tké ústavú kli;nickvch. nebyl dovolaný řádný soud příslušným. Jde vpravdě o nepří
slušnost a nikoli o nepřípustnost pořadu práva, bylo proto obnovené
usnesení prvního soudu v tomto smyslu opraviti. K vývodúm rekursu jest
dodati, že v rozhodnutích čís. 4826, 7756 sb. n. s., k nimž se tam pouka·
zuje, nebyla řešena otázka, patří-li kliniky k ústavům léčebným, oč jde
v souzeném případě.

_
.
.._, í ob'emu plnění pojišťovatelova a
údaje, kteréžto ~ely vliV na ~]I~tenlněnl podle čl. 19 všeob. l2,0]. pod;
nastala tedy ztrata pl ava na o o Plném rozsahu neboť zalovana
mínek. Tato ztráta však nenast~~n~o~t a tím zvlášlní nový záva;ek
strana výslovně uznala. Sv?,U P
; b la z ůsobena požárem veCI,
(§ 1380 obč. z) zaplatIlI ~oldi k~~f; vl~stniftvímžalobk~ně. Byla t?
o nichž pravdlVe Josef ~. u a, ,~ částku jelikož žalovana stra~a,. ac
škoda ve výši 14.6~~ Ke, kttoyz o latiti 've skutečnosti tak neuclmla,
'slovně uznala SVU) zavaze ]1 zap ud v tomto směru rozhodl v~
rrst povinna zaplahl! a proto ta~e so d nevyhověl odvolám am te
prospěch žalobkyně. O d vol a c I s o U
, '
ani oné strany.
d
yhověl dovolání žalované, vyhovel vsak do:
N e j vy Š š í, s o u pev,..,
I zamítnuta žaloba o za])1ac~m
volání žalobkyne pro,h vyroktl, JIl'1{b~~ších soudů v této části a vrahl
27.831 Kč 75 h, zrusII rozsudky t?r " f pokračoval a znovu rozhodl.
věc prvému soudu, by v ]ednam o e o cas I
V tomto směru uvedl v

°

důvodech:
čís.

13653.

Pojišťovaci

smlouva.
StanovÍ-ii všeobecné pojišťovaci podmínky, že ztráta nároku pojistníka na náhradu škody nenastává, když při vyšetřování škody úmyslně
neb z hrubé nedbalosti učiněná nesprávná udaní neměla vliv ani na zjištění přihody ani na zjištěni neb objem pojišťovatelova plněni, jsou takto
kvalilíkovanými nesprávnými udáními míněna jen ona, která mají vliv
v neprospěch pojišťovny, nikoliv v neprospěch pojistníka. RozhodU.ilcím
jest, zda podle nespravných udání by byla měla pojišťovna hraditi více,
než byla povinna podle pojišťovací smlouvy při správných udáních hraditi. Pokud tomu tak nenl, přiznala-Ii pojišťovna následkem nesprávných udaní z benevolence za shořelé zboží, které bylo označeno jako
vlastnictví pojistníka, něco vice, než by byla za ně přiznala, kdyby bylo
bývalo správně udáno, že i ostatní shořelé zboží jest vlastnictvím pojistníka a nikoliv zbožím do komise daným.
(Rozh. ze dne 15.

června

1934, Rv I 2070/32.)

Žalobkyně pojistila u žalované pojišťovny proti požáru kiosk v láznídl i se zbožím. Kd)1ž kiosk i se zbožím shořel, uznala žalovaná pojišťovna povinnost zaplatiti žalobkyni 14.675 Kč,odepřela však placení.
dalších 28.807 Kč z toho důvodu, že žalobkyně nebyla vlastnicí zboží..
Žalobě o zaplacení 42.506 Kč vyhověl pro c es n Í s OU d p r v é
s t o I i c e potud, že uznal žalovanou pojišťovnu povinnou zaplatiti
žalobkyni 14.675 Kč (jež žalovaná uznala); žalobu o zaplacení dalších
27.831 Kč zamítl a uvedl v d ů vod ech: Podle provedených důkazů
došel sond k přesvědčení, že zboží, které sbořelo, bylo ve skutečnosti
vlastnictvím žalobkyně, že však Josef S., jako písemně vykázaný zástupce žalobkyně za ni prohlásil, že při požáru bylo též zboží z komise
Hedviky K·ové, což mělo také vliv na objem plnění pojištovatelova.
Josef S., jako zástupce žalobkyně učinil při vyšetřování škody nesprávné

. .'
" , b la zamítnuta žaloba
Dovolání žalující, st~any pr?t~év~~o~oí~~z dt!vodY,§ 503 č. 3 a ~
o zaplacení 27.831 Kc 7~ h" opre,
důvodné. Jde oVýklad.pruI:adne
c. ř. s. jest s hledIska § 503 ~, 4 c. r. s·.išťovací smlouvě pojale do d. 19
doložky § 32 od~ta,"ec (~) zakona. PO] okud stanoví, že z}ráta p,:roku
všeobecných PO]lstovaclch podmm~! l? jestl;že při vyšetrovam skody
pojistníka na náhradu škody nena~. a)'a, nes 'rávná udání neměla vliv
úmyslně neb z hrubé nedbalos~~, u~me~~ 09i~m pojišťov'atelova plnění;
na zji~t~nÍ přJhody am n~ ZJl~,~~\~e rosp6chu pojiš!ovny, ano ]1 ln~
ustanovem to ]e hl Pt 't· neb utrpda nasledk.em uJ est zrejmo , ze.
'k d kt r u by mO a tlrpcI
d'·
"st
uchrániti od s o y, e o
I t' "e'ny'c'l nesprávných u am PO]I .
,
b
h bé nedba os I ucm
1·
•.
d' ' . J' sou
myslnych ne z' ru,
k 'ITk vanými nesprávnyml u amml
níka. Z toho plyne, ~e takto va I I o ros ~chpojišť oW.y a, nikolI)' v ~e·
míněna jen ona, ldera ~aJl, vilv v ~ePtra~a připouští spatru]e vsak Jen
prospěch ponstníka, COz} za,0~ad1a~
nesprávných ddání z ben,evol~nce
e
svůj neprospech ,v tom, ~~ nas:~ b 10 o~načeno jako vlastnictvl PO]IStpřiznala za shorele ZbOZl, ktele } "
I kdyby byl býval Josef S.
níka, něco více, ,než by byl!l z~ !1elr~~6~t'jest vlastnictvím p0.iistník~
správně uznal, ze I oslatm s ,ore 'or ten jest však nesprávny, nebol
a nikoliV zbožím do komIse dan~m. Naz edr ěla žádnotl hmotnou újmu,
tím nebyla pojišťo~na n~~k z~r~c~nabtv~la niusila přiznati náhradu i za
ana by při spráynych u amc . Y a ží označené a tato celkov~ n~hrada
zboží nespravne Jako koml~r;I. zbo, áhrada kterou žalovana pnznala
b bývala zřejmě daleko VetSI, n~z n , ,'b ť 'i snad zvýšila z útrp·
ž~lobkyni jen za zboží j~ko vlas:n!koz~:cěť~'no~en!m zboží jako komisní
nosti vzhledem k toml\:,e, pOlls ~~ r; P jištěním kryta nebyla. R020ho·
označeného daleko vHsI škodu, .' er~
dání by byla měla pojišťo~na
dujícím i,e tedy, zda podl~ nesPla;tY~oji~ťovací smlouvy při spráynych
hraditi Vice, nez by!a povmna po, e řl adě nestalo, a má proto.,:a!ob·
udáních hradlh, ,coz se v ~~uz,~em. ~ho~elého zboží, o němž ]e z]ls~eno,
kyně nárok na nahradu ves ere ]1 .. -t' ·m kryto a netřeha se zabyvah
, b
" vlastnictvím a bvlo
,
ze
yol ']eJlm
.. p0]ls em.
o
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otázkou, zda se nesprávná udání o zboží domněle do komise daném stala
úmyslně neb z hrubé nedbalosti, aniž otázkou, kterou stranu stíhá o tom
důkazní břemeno a zda žalobkyně ručÍ za nesprávná udání učiněná
Josefem S·em.
čís.

13654.

Zaměstnavatele nelze činiti odpovědným za zanedbání a nesprávné
hlášení zaměstnance k pensijnímu pojištění, nevykonával-Ii přihlášky
svých zaměstnanců k pensijnímu pojištění osobně, nýbrž užíval-li k tomu zaměstnance, který nebyl osobou neschopnou k tomuto úkolu a nad
nímž konal i řádný dozor.
.

(Rozh. ze dne 15.

června

1934, Rv I 899/34.)

Žalobce domáhal se na žalovaném, svém bývalém zaměstnavateli,
:dthrady škody, ježto nebyl žalovaným přihlášen k pensijnímu pojištění
pokud se týče že byl přihlášen s menšími požitky. O b a niž š Í s o u d Y
žalobu zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Žaloba, o niž
tu jde, jest právní povahou žalobou o náhradu škody, která prý byla
odvolateli způsobena tím, že odvolatel nebyl odpůrcem jako zaměstna·
vatelem k pensijnímu pojištění po určitou dobu vůbec přihlášen a že,
pokud byl přihlášen, byl přihlášen s menšími požitky, než které měl,
a že mu následkem toho byly příslušným pensijním ústavem vyměřeny
menší pensijní požitky, než by tomu bylo, kdyby byl býval řádně při
hlášen. Na odv.olateli bylo, aby mimo jiné dokázal na straně odpůrcově
jednání, opomenutí, příčící se právu. Tento důkaz však nebyl podán.
Odvolateli jest dáti za pravdu, že bylo povinností odpůrce, by jej k pen·
sijnímu pojištění řádně přihlásil, a že, neučiniv této své povinnosti
zadost, je výlučně sám práv ze ,škody, odvolateli tím způsobené bez
ohledu k tomu, zda i odvolatel nese na porušení této povinnosti spolu·
vinu, čili nic, neboť všechny zákony o pensijním pojištění, počínajíc
zákonem z 16. prosince 1906 čís. I ř. zák. z r. 1907 a končíc zákonem
z 21. února 1929 čís. 26 sb. z. a n. sledu jí účel, by zaměstnanec byl
i proti své vůli chráněn před poškozováním, a tomuto účelu by se příčilo,
kdyby zaměstnanec, jenž se pojištění vzpíral anebo souhlasil, aby byl
nesprávně pojištěn, měl býti potrestán tím, že by musil buď výlučně,
nebo z části nésti škodu mu pojištěním nebo nedostatečným pojištěním
vzešlou. Než z toho nemůže odvolatel těžiti. Odpůrce mohl své přihla-o
šovací povinnosti učiniti zadost buď osobně, nebo zaměstnancem k tomu
ustanoveným. Podle zjištění procesního soudu neobstarával odpůrce.
přihláSky svých zaměstnanců k pensíjnímu pojištění osobně, nýbrž byl
tímto úkolem pověřen jeho úředník Ervín R. a tomu také náleželo, by
odvolatele k pensijnímu pojištění včas a řádně přihlásil. Pak však ručí
odoůrce odvolateli za nehlášení a nesprávné hlá.šení k pensijnímu po·
jištění jen.v mezích ustanovení § 1315 obč. zák. t. j. jen v předpokladu,
že Ervín R. byl k zastávání tohoto úřadu nezdatný. To však odvolatel
nedokázal, ba ani to netvrdil, čině za zanedbané a nesprávné hlášení
k pensijnímu pojištění zodpovědným odpůrce osobně. Tím je však odňat
nároku žalobnímu všechen právní základ.

N e j v Yš š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody'

. '. d § 503 Č. 4 c. ř. s. nelze při·
Dovolání opřenému"o do~olaC! duvo rávné důvody napadeného roz:
znati oprávnění a staC1 odkazatI. n~ sp . n při právním posouzem
sudku, které nebyl,>:.~v~dy dovolan~ vyv~a~\hitzí.li se ze zjištění ,~ěch,
jest vycházeti ze z]1stem ro~sudk01ch" bY tu mohlo jíti jen o pnpad
jest dáti za pravdu odvolaclm: sc:~ u zs~ lehodí ustanovení §§ 13m,
d
§ 1315 obě. zák. a že nf8te~,0 p;~adovolatelem uvádě~ých, n~boť bylo
o~. za '''Jlášk svých zamestnancu k pe.!·
1313a 1014,1017 a 10
zjiště~o že žalovaný n<;vyk?na,val)m ~ k o~atření těchto záležitostí lessijnímu' pojišt~ní osobne, nybrzkU~lr: zjištěno, nebyl osobou, neschoP~o~
ního rady Ervma R·a, ~terJ')~ ~'konal i řádný dozor. Zalobc<;, w,e
k tomuto úkolu a nad :llm~ za,?va.
oensi'nímu pojištění odpovedn~m
za zanedbání a ~espravne h\~sem , ' pak I prokázal nezdatnost lesmho
žalovaného osobne, r:etvrdll, :~ mene§ 1313a obč. zák. nelze " tomt~
rady R·a k tomut?, ukonu., Pre, p~s,u né lnění, k němuž byl žalovany
případě proto pouZll!, ponevadz pnpad p bylo smlouvou meZI spor·
žalobci podle. služebn./ sml~U\ihtdc;:~tien~ejvyššího soudu ,~ís. 6~1!, a
nými s(ranaml vylouceno.
o..
dadají na tento pnpad, reSlce
5804 na něž dovolatel se odvolava'k ne
k § 1315 obč. zák nebylo
jinou',otázku., Správně pro nedostate po mme
žalobe vyhoveno.
tis. 13655.

k

Jl',

k o 'e dodané ob jednatelem a podle
Byla-Ii obuv vesměs .zhoto."e~a} ::v ro objednatele a nesměl pro
smlouvy vyráběl zhotovtte~ yyluc!,1e o '\ ~mjuvníhO práva s vyrobeno?
nikoho jiného obuv z~otO:"tt, .~akz~ ne':~nem ve své živnosti zcizo.vll;ti,
obuví libovolně n~lad~ti :: J~ S~YFe
dodané kůži jejím spra~ovamm
nenastala ve vlas,mctvl obJe n~ e , d původu jehO vlastnictvlm a ne,
b I i výrobky zhotovene z m o
,
~~~n~otle6i k nabyti vlastnictví ještě odevzdám,
:

l.

li,
I
!

,', I,

(Rozh. ze dne 15. června 1934, Rv I 1195/34.)
k v dobytí peněžité pohledávky e?,e'
Žalované bance byla povolena hnldé telecí kůže a na 23 pánskýc~
kuce proti ~osef? ~'O:'l na ~o s~'liala se nepřípustnosti ex~kuce, tvrdlc
žalobě bylo vyhoveno s o u d y
polobotek. ZalU]ICI fuma . ~~,
k zabaveným věcem vlastNmc. e yp~~Vt~ s o ude m z těchto
vše c h tř í s t o 11 c,
eIv

,

důvodú:

, ,
"
,d
í\u 503 čís. 4 c. ř. s. odvo,
Dovolatelka vyty~a dovol~c,m d~\ Ok e~odstatnění vylučovací žaloby
u k zabaveným předmětům
lacímu soudu nespravnos t na:;o!u, e ,
podle § 37 ex. ř. stač,í tvrzen; zalobcffeí;~v~l tvrditi a prokazovati ode·
přísluší vlastnické pravo, a!"Z btY Pd~l ' dodává vlastní kůže Josefu
vzdání. žalující strana vsak vf' a, ze

"",1,

_
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U-ovi, by podle smlouvy s ní uzavřené pro ni vyráběl obuv. Že· dodávaná kůže jest vlastnielvím žalující strany, žalovaná strana nepopřela,
namílnuvši jen, že vlastnictví specifikací zaniklo, poněvadž prý k výrobě
obuvi bylo použito mimo kůže i jiných předmětů. Není tedy vlastnictví
žalující strany k dodané kůži v původním stavu sporné a vztahuje se
proto názor odvolacího soudu, že není třeba odevzdání, jen na zabavení obuvi vyrobené z oné kůže. Napadený názor odvolacího soudu jest
správný, neboť ustanovení §§ 414 a 415 obč. zák. vztahuje se jen na
případ, kde cizí věci byly bez svolení vlastníka spracovány nebo sloučeny. Stalo-Ii se tak se souhlasem vlastníka, řídí se účinky spracování
nebo sloučení smlouvou mezi vlastníkem a spracovatelem. Jest zjištěno,
že zabavená obuv jest vesměs zhotovena z kůže dodané žalující stranou,
a že podle smlouvy vyráběl Josef u. výlučně obuv pro žalující stranu
a že nesměl pro nikoho jiného obuv zhotovovati. Neměl tedy smluvního
práva s vyrobenou obuví libovolně nakládati a ji svým jménem ve své
živnosti zcizovati, z čehož plyne, že ve vlastnictví dodané kůže nenastala
jejím spracováním žádná změna, že tudíž i zhotovené z ní výrobky byly
zhotoveny v mezích vlastnictví žalující strany, byly od původu jejím
vlastnictvím a nebylo polřebí k nabytí vlastnidví ještě odevzdání (§ 425
obč. zák.).
Poukazuje-Ii dovolatelka k dotvrzení svého mylného právního názoru na rozhodnutí čís. 6360 Ol. U. přehlíží, že lam šlo o zcela jinon
skutkovou podstatu, an tam zhotovovatel štětců z koňských žíní prodaných mu na úvěr s výhradou vlastnictví, vyráběl štětce pro svou živnost
a v ní je prodával.
Č/s_
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Nárok vymáhajícího věřitele, by mu dlužnl.k vydal směnku, nezanIkl
základě této směnky pravoplatný smě
nečný platební příkaz proti vymáhajícímu věřiteli.

tim, že dlužník zatlm získal na
(Rozh. ze dné 15.

června

1934, Rv 11216/34.)

Žalobkyně byla uznána
směnky. žalobou, o niž tu

pravoplatně povinnou, vydati žalovaným
jde, domáhala se žalobkyně nepřípustnosti
exekuce vedené žalovanými k vydobytí nároku na vydání směnek. Žaloba byla zamítnuta s o u cl y vše c h tří s tol ie, N e j vy Š š í m
s o II dem z těchto
důvodů:

Rozsudkem nejvyššího soudu ze dne 10. prosince 1932, který je exetitulem, bylo žalobkyni uloženo, abv žalovaným vydala mezi
Jiným také pět směnek - znějících celkem na 10.273 Kč, bez jakéhokoli
protipl~ění a bez jakékoli další náhrady. Žalobkyně neprávem dovozuje,
že tato Její povinnost zanikla tím, že zatím získala pravoplatný směnečný
platební příkaz na základě těchto směnek proti dnešním žalovaným,
takže prý se zřetelem k právní a hospodářské povaze směnek jako cenných papírů znějících na řad, nemůže býti nucena k jejich vydání před
~učním

.
íněného již rozsudku nejvyššího
zaplacením. N árok ~alovanych ze. fm ezen nebyl také dotčen anebo
soudu na vydání smenek l2 ebyl , mJa, o~la platební příkaz, a pro tento
zrušen tím, že Sl žalobkyne zai~;?mě tuto námitku mo.hla v hlavním
,J:l1 ámitka sama - Jak uvedeno ---:;
spor nesejde am na tom, kd ':1.
svoru na svou obranu uplatmt~, f~~z Je ~otčeným také nárok žalobkyne
bezpodstatná, ani na to:n, p,;s a - I ne
z platebního pHkazu smenecneho.
čís.
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,
en! povolující exekuci na poByla-Ii v době, kdy bylo vydan~.~snesvzdána jen jednomu z přihlá
zůstalostní nemovitost, pozůsta~~t )~, o?-~ právnlm držitelem a naturálšených dědiců, kter~ se takt? s J\tn~i bylo usneseni povolujici ex,ením vlastníkem pozustalost~t n~m~lV1 ~St "m řihlášeným dědicům. Tlt?
kuci domčiti jen jemu a. mkOkltv I oSo~i n~snfsení povolujíclmU exekuClne'sou oprávněni podah re ms pr
'tnouti
UJinili-1i tak přece, bylo jejich rekurs odml
.'
(Rozh ze dne 15. června 1934, R II 87/34.)
o

I viteli losefu R-ovi navrhla
Na zákla~~. exekučního tI!ulU proh Z~u~eným zřízením, zástavního
vymáhající ven)e1ka povolem erk~~~Vi ~( rukám dědice Vítezslava R-a.
práva proti pozustalosh po J ose u,
dne 17 ledna 1929 exekUCI poS o udp r v é s t ~ I i c e usnese'!;;n z:urs Josefa R-a a nezl. Miroslava
volil. Rek u r ~ n, I s o u d zaml re
R-a jako opozdeny.
do odmítacího usnesem re.
' " s o u d nevyhověl rekursu
NeJvyssI
kursniho soudu.
•

•

o

Důvody:

,
. d
17 ledna 1929 proti kterému směUsnesení prveh~ soudu ze ne
. 12 února 1932, a kterým b~la
řoval rekurs, podany rekurenty te~rve dne ~xekuce vnuceným zřízemm
proti pozůstalo,sti po J~sef~ R-~~l bo~~l~~:vem doručeno jen Vítězs!avu
práva záslavmho na, dum cp.
Yf R- vi se přihlásili jako dedlCI
R-ovi, a~k,ol!v k pozustalost:kP'R ~er~kure~ti Josef a MiroslaV R-OVI,
mimo VItezslava R-a ,Z,de,ne
"
d'n a doručeno, byla. o poneboť v době, kdy zmmene !1snesem bylo v~ě:í ože se pozůstalost podle
zůstalosti vydá?a, odevz~acl ~s!ma Jě~fctm a~šak podle dohody ze dne
zákona odevzdava sIce vsem, ~rem .
~kcie a stříbrné věci - do
24. dubna 1928 se odevzdava .-, mI~~ že ostatním dědicům vYPlatí
vlastnidví Vít~z~lavu R-ovd,p~or ~:Ja po~ůstalost mimo uvedené movit~
podily na penez!~. Vprav e . y a. Vítězslavu R-ovi a nabyl tedy t~ke
věci (akCIe a stnbro) ode~d~lt je,! 'držby a vlastnictví k uvedenym
jedině on podle §,79? obc. ~a .. pra~n~lastnielví t. zv. naturální, ježto.
nemovitostem, byl, I 510 zah~. l~~ knih zapsán nemůže nemovitostmI
dědic, dokud nem do pozem ?vyc
bě kd' b 10 vydáno usnesení poknihovně disponovay;.B~I-p ~~a\~:a~it~stí )Víkzslav R. jediným práv,
volující exekuCl v pncme ec o

J
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ním dr~itelem a naturálním vlas'
,
.
usnesem to právem doručeno 'en tmkem techto. nemovitostí, bylo ovše
podle toho, Co uvedeno z ,t .lemu a mkolIv i rekurentům
h' m

r

~~f~\Lfrt~t~ p~~i iZ,P~;f~ěj~i~~~~:~Cl~~~~s
::~~~ ~~~!:~au!~~~~~ny
IZ z o oto duvodu odmítnouti.
čís.
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Úprava pachtovného při
'd' ,
dne 29. července 1933 čís. 1~:l~~ elskych pachtech (vládní nařízení ze
. l!stanovení § 8 vl: nař'
, . z. ~..n.).,
v
jen,
oso .
, e na s rane pachtýřii

J:t-~ět~l~ozvebdené manž;li,e~~J:l~v vJJ~~~~~~ akařicház't' ~vahu
(Rozh. ze dne 16.

června

Václav Š., jeho bratr Josef -

1934, R I 593/34)
'"

y pachtu od obce P. pozemk veS' ,a I~J,ch matka Anna Š·ová měli'

.

upravu pachtovného o b a Yn" ~~mere 422 ha. Návrh pachtýřů na
s o u d z těchto d ů vod ů: Jes~ z s I S o U sI y ,zamítly, rek u r sní
Iderorn,avrhoyat~lé mají v pacht:e~gor~o, ze,vyměra ~emědělské půdy
~des. reslÍ1 pravm otázku zda pro př dO. ce§mesta P. presahuje 250 h~
" c~rvence 1933 čís. 164 Sb z
e PI~ 7 ~Iádního nařízení ze dn
delskych l'achÍ!'ch, podle něhoŽ ~ů~ n. o u~~a~~ pachtovného při země~

~::~;:~;émne:ř~~s:fěUj~-d~ vÝ:ně!a ze~ě~~~~~rs~:~~~v:~/;~~~ov2nlo br;lo

~r~s~71:J~íh~vša~, ph, Poč~J~gas,~~f~~!~1~lů z~~~1ědské Pkůdy

~;

výši
I ' ,;anzem, podle kterého s '.
""
e em· ustanovení
.y p.o dada]1 nerOzvedení manž I' e pn pOCltaní výměry zemědělské
~~~\ůna~;}~n~~ ú~r~vu pachtovného e č~ ~~k~~~bu pjeJinou; navrhovatelé
pacht)'.
,!' prave o ustanovení § 8 I
;
o e nazoru navrho'
422 l~u pO"'tr:r~so~y ,a p.očet hektarů spa:ht~~r., ,proto~e)de, na straně
tedy pod I~Oh e11!. t~eml, činí počet hektarů ~~e t~medelske půdy jest
něný a odle ~,Jes ,~ry proto návrh na ú ravu e nu osob? 141 ha,
pachtTP
,vlad. nanzení přípustný S l,pachtovneho opráv"
vodni~ ~o ~~ uPEav~ pachtovného napad~:y' pr've sto1i~e návrh spolulm, ze Jest nerozhod
d
m Usnesemm zamítl d'
pac h tovatele jest jedna č"
no, z a na straně pachtýř
. b o uvýměra >;emědělské půd~ Vpl~~ opst, ntneboť s,;,ěrodatnou jest eje~e Ú°hr~ro:
v souzenem pří ď '
IP us ost upravy
ht'
na
§ 7 vlád
"' pa ,e. pres,ahuje nejvy.šší výměru 2 pac ovneho, která
půd

~~ei ~an?v~~~~z~~~J~s~;r~~~1ife~c~th~žéo~' vYdo~~n~~: R~kr:r~~í ~~~~.

chází v nd~~~ l!stanove!1,1 § ~ vlád. nařízen~V?es~em be~~. za ,sv,é a ~o-

~~~ozv~dených ;:~nIeIKr~~~~zeta;řeJ;ed~né~,

v~~~~n~e &~~

tolff,
a
mut Ja .0 v souzeném případě, na SÍ1'an~s en ~~!ahovati i na případ
stano ~oru ,~ochází rekursní soud v ' pachtyru Jest více osob. K tl~
?VIS o stezovatelů o počítání vy' yvaze, ~e~ kdyby bylo správným
na upravu pachtovnéh
dl
,mery zemedelské půdy f1
.. ,
bývalo pojato do vládn{b~~afí!a°~tuNosob na. straně pachtý lů bny~~r~u
,m. estalo-h se tak a v § 8 ,,;{,. I Y
• JS ",vne
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se děje zmínka jen o nerozvedených manželích, jest souditi, že ustanovení tomu nelze dáti výklad, jak činí stěžovatelé, znamenající rozšíření
zásady v § 8 zmíněné, zřejmě podle celkové tendence tohoto vládního
nařízení, chrániti pachtýře hospodářsky slabší, nechtěné.
Ne j v y Š Š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu neshledav podmínek § 46 (2) zák. ze dne 19. června 1931, čís. 100 sb. z. a n.
čís.
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úprava pachtovného při zemědělských pachtech (vládni nařízen! ze
dne 29. července 1933, čís. 164 sb. z. a n.).
Oznámil-li pachtýř sice včas doporučeným dopisem propachtovateli,
že žádá za úpravu pachtovného, avšak ve lhu.tě § 7 odst (1) vl nař. nepožádal u soudu, by bylo pachtovné upraveno, nemůže býti jednáno
o úpravě pachtovného, třebaže v této lhiitě podal propachtovatel
u soudu námitky proti mimosoudně mu oznámenému pachtýřovu nároku
na úpravu pachtovného.
(Rozh. ze dne 16.

června

1934, R I 595/34.)

Návrh pachtýře Františka H-a proti Boženě U-ové na úpravu pach·
tavného s o udp r v é s t o I i c e zamítl. D ů vody: František H.
má v pachtu hospodářství čp. 18 patřící Boženě Ucové. Toto hospodářství má výměru as 70 korců, asi 20 ha. Pro tento pacht platí ustanovení § 7 vládního nařízení ze dne 29. července 1933 čís. 164 Sb. zl.
a n. Doznáním Boženy U-ové jest zjištěno, že jí František H. oznámil
včas doporučeným dopisem, že uplatňuje nárok na úpravu pachtovného
podle vl. nařízení. Jak František H. doznává, nedošlo vůbec k dohodě
stran o pachtovném. Ve smyslu § 7 cit. vl. nařízení měl pachtýř v době
třiceti dnů, co doručeno oznámení Boženě U-ové, se pokusiti o dohodu a pak
v dalších Patnácti dnech měl žádati u okresního soudu, v jehož obvodě
jest hospodáí-ství, hospodáí-ský celek, aby pachtovné bylo upraveno. Jelikož se však tak nestalo, ač pokus o dohodu jest obligatorní, bylo uznati
jak shora uvedeno. Re k u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a
uložil prvému soudu, by nehledě k uplatňovanému důvodu zamítnutí rozhodl o úpravě pachtovného. Dů vod y: První soud zjistil, že se ozná·
mení o uplatňování nároku se strany pachtýře propachtova!e1ce stalo
včas; jen pro zmeškání lhůty pro toto oznámení platí sankce § 7 vlád.
nař .vyřčená, že pachtýř pozbývá jinak svého nároku. Jinak jest mu na
vůli navrhnouti u soudu úpravu pac'ltovného. Ve lhůtě v § 7 nař. uči·
nila propachtovatelka sama návrh u soudu, by bylo rozhodnuto o ná·
mitkách proti úpravě pachtovného, které se pachtýř domáhal. Následkem
toho bylo zbytečné, by pachtýř sám učinil takový návrh u soudu, řízení
bylo včas u soudu zahájeno, takže následky zmeškání nemohou pachtýře
stihnouti.
N e j v y Š š í s o u d změnil napadené usnesení v ten rozum, že
odmítl i návrh pachtýře na úpravu pachtovného i námitky propachtovatelky.
Civilní rozhodnutí XVI.

46

i!

722

;;:';18. I JOOU _

-

Čís. 13ób I

723

DŮVOdy:

Pachtýř František H .
,
pachlovatelce B' ,
. Sice vcas dopor' .
.
lhůtě § 7 odst (olz)ene 'dU-OVéJ že žádá za ~pcernayvum dOPhitSem oznámil pro, .d '
.
Vla nar 29'
'
poza al u soudu by b i
. z . cervence 1933"pac 16ovnéh. o, avsak
ve
ze mcméně jest '~d y o pachtovné upraveno R CIS. ,4 sb. z. a n. netó,
menemu pachty'ř
'
u soudu námitk
.
e postačí. S tímto náz
oyu naroku na Úpravu
Y P;oh mimosoudně
Sdlov?ě stanoví, že o~er::esvpsak ~elz!" souhlasiti: N~~~~t§v~e~o, I ~ož prJ doanych podle § 5 ods
olnem nzení rozhod .
vad. nar. vý_
pachtovného podle § ~~ nebo Podle § 6, jak~1ei ~o~d o ~ámitkách poJe v souzeném případ'" ae-Ir o pacht hospodářskéh a~lch na upravu
- nelze o námitkách
o ce u - jak tomu
nati Podle § 12
nezná,. nýbrž Uklá~án~fcohtý~~m břízen~ poněvadr§P~c~t~vat;lh°výCh jedzakrocll. K zakroč'
II, y o upravu
acht
. a ovyc namltek
den?, ,ž~ mŮže žád:~i ;~Tuk ho o~šem nelze gUliti o~~~fo u soudu sám
v z,apeh, že o úpravě' pach~ , n,ehucmIi-li tak, _ a 'to do °l~~t v § 7 !lvezmIn. vl. nař) P t
' ovne o soud v nes
.
, 1 U Y - ma to
jakéhokoliv h~en~o 0J.~ely bý~i námitky prop1ch~~~a~:~~e nejedná (§ 12
!I soudu teprve Ť".
neJ:flpustné. Návrh
.. Yodmltnuty bez
,,~. !íj na 1933 ~~sW~, fbytecn~, naI'ízeném prot~~~htyr.uv, 'přednesený
Ihule § 7 vládního ,'y I !ovnez odmítnut poně d';U"mm \'}'slechu dne
naflzenl a proto o něm ~elze j~~n~tinebyl podán ve

~a~~%:opa~htovltel~~trB~ž~~a'{ttv~chtovného,' po~~~~~~1 .~Ot~~ ~h~t,:a

i

čís. 13660.

OChrana nájemců (ák .
Ustanovenim § 2 z ,?n ze dne 30. března 193 "
nlků všichni ná 'em .C1[2) CIS. 1 zákona jsou v ' ~'. CIS. 54 sb. z. a n)
?ýc,h k bYdlen~J jic: " ::ří ,mai!. najatých Pěr~~ťellJ. z oc?rany nájen".~
Jakekoliv výdělečné čívs :zIY~JI ať již zcela neboo.vlce ~!st?ostí určenn08 I, Jiz se jako svému
Jen ~ c~sh k výkonu
(Rozh. ze dne 16 '
Povolám venovali.
p. t'
. cervna 1934, Rv I 1140/34)
, 1,0 ! soudní výpovědi
,..'
.
VJpovedl Jako byt o sed . z n~Jemlllho předmětu i .
dvou koupelnách
m!,Poko]ICh, dvou kuch n' ' .enz byl označen ve
stalost, že VYPovíd:n ?al~lmd přísl!1šenství, nrm~~f~ pokOje pro S;!užebné,
zovnou o 5 poko ". y prS. ~et najmu není b
vrPoyldana pozů
najatou již roku Jl~~ SIOUZI.~1 k výrobě mýdla I~m, nybr;: je",;! provo~/e v části najatého ~ř~d1lIl:Y1y ,roku 1916 naj~t~md~f~y~h príl?ravků,
JI el firmy. Pro ce s ,me o Irech pokojích byd!' ,~I ve, mlslnosti
v platnosti, zjistiv '
s O. Udp r v é s t o I i c 1 VZ Y docasný mas o ~d .nap~d~~ý ~O~~U~~k °p~~e~~.trou nájemní sm~o!v~nec~aJ VÝPlově~
eJvyssl soud
h}'
'10 aCI
nevy ovel dovolání.

IV

V '
DŮVOdy'
namitkách tvrdila žalov ' ' .
.
VOZovnu sestávající z pěti pok0~' :~Jí~~k010v~ I~ájtemní,pře~měty, o proy s pnslusenstvím, ale

nižší soudy zjistily, že vypovídané místnosti byly najaty jedinou
smlouvou jako jediný nájemní předmět za jednotné nájemné, i dvě místnosti v roce 19 I 6 k tomu najaté, že byly fatovány a před úřady vedeny
jako jednotný byt, že stavebně byly zařízeny jako byt, a že také žalovanou
jsou užívány z části jako byt, jednak jí samotnou, jednak jejím podnájemníkem. Právem usoudily nižší soudy ze zjištěných skutečností, že jde
o jednotný byt (obytné místnosti), při čemž části najatých místností se
používá k výkonu povolání nájemcova a ostatních k bydlenÍ. Mylný je
názor dovolatelky, že »bytem, v jehož části se vykonává povolání«, rozumí zákonodárce jen na př. byt advokáta, lékaře, učitele hudby a pod.
Zákon v příčině té nečiní rozdílu, naopak z doslovu § 2 (2) čís. I zák.
ze dne 30. března 1933 čís. 54 sb. z. a n. "obytných místností, kterých
se .... užívalo zcela nebo z části k výkonu jakéhokoliv povolání« je
zjevno, že zákonodárce měl na mysli vypustiti z ochrany nájemníků
všechny nájemníky, kteří mají najato pět nebo více místností určených
k bydlení, jichž však užívají ať již zcela nebo jen z části k výkonu jakékoli výdělečné činnosti, jíž se jako svému povolání věnovali. Dovolání ne·
bylo lze přiznati úspěch, ježto byly zjištěny veškeré předpoklady § 2 (2)
čís. 1 zák. ze dne 30. března 1933 čís. 54 sb. z. a n.
čís.

13661.

I
),i

i,

I

Zákon o základních ustanoveních soudního řízeni nesporného ze dne
19. června 1931, čís. 100 sb. z. a n.
Neni zmatečnos~ nehyl-Ii účastník slyšen pred vydánlm usneseni
vymoženi povinnosti, pravoplatně mu uložené.
Jest ponecbáno volnému uvážen! soudu, zda před vydánlm usneseni,
sloužícího k vymoženi povinnosti uložené pravoplatně účastníku, jest
ho vyslechnouti, čili nic. Nejde nezákonnost, neshledaly-Ii nižši soudy
. nutnost takovéhoto výslechu.

°

I"

I'
t,;

°

(Rozh. ze dne 21.

června

I'

1934, R I 255/34.)

Úi',

o pat r o v nic k Ý s o u d

uložil matce dítěte pokutu 100 Kč, ježto
nevyhověla příkazu soudu, by dítě v určitou dobu dala odvésti do bytu
otcova. Rek u r sní s o u d nevyhověl rekursu matčinu.
N e j vy ,š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Dúvody:
Nemůže
stěžovatelce

býti pochybnosti o tom ,že jde o vymožení povinnosti uložené
pravoplatným usnesením prvého soudu ze dne 17. září
1931, podle § 50 (6) zákona o záikladnich ustanoveních soudního ří
zení nesporného ze dne 19. června 1931 čis. 100 sb. z. a n., který při,
pouští sice použití donucovacích prostředků podle exekučního řádu, při
pouští však i použití jiných vhodných prostředků. O takový prostředek
tu jde. Jde o dovolacl rekurs proti souhlasným usnesenim nižších soudů
podle § 46 (2). Takovýto rekurs lze podati jen pro nezákonnost, zřejmý
rozpor se spisy a zmatečnost. Stěžovatelka má za to, že usnesení nižších
46"

'

~

-

soudů
jsou stižena
tečnost podle § 41

z

čís.
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t v.
.
.
ma ecr:osŤlyoa nezákonností v
.
telka yv tom, že neb
IJ zak.
100/31 sb.
v?maJako ucastnice
c12red vydamm usnesení prvéh . spatruje stezovaumu tohoto zá'konn 'hs ezovtatelka
že neJ' de o souhdu vyslechnuta
nuť}, takze ustanovení
eo us anovení y'b v'
o roz odnutí p
§ 41 (2) ,n rvz. o vymožení takovéhot
o hrozák
ruseno. Není tu roto
'
,g z . C1S. 100/31 sb
o roz oduplatl10vaný
vytýkkane
Tím je
ap. nebJ:lo pov tom že neb I
neza onnostl, kterou rov
vs ,vynzen zaroveň
vydáním
výslech bylo o 11 ,P0S upu podle § 50 (6) uv
o soudu. Ne,
p nec lano vol ' '
.
. za vy<lo nev t k '
sloužícího k
,ne, uvaze mžškh
.v a
zene Je
j"
povmnosti
a pred
nutnost výslechu 'dle vys ec nou!,
nic. Neshled el p[avoEI!l,tne uloo nezákonnost. ,j jen o volne uvážení nižších saouYd-,'u, mzsl.
mkoh soudy
však

NelI;)

V

~lS:
přehlíží

důfod

zmatečnosti.

nařiz~je-Ii záko~ vp~slech~uta před

1!snes~nízapotřebí

vy~ohm

~. :s~k nep~avem.

v~·

us~:se~fajruJeh stěžovatelka
'kPr~e
soudů
~VJ:to
stěžovaj~1c~d ~ vy~aD1m
Vy

čili
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rozšířeno oprávnění společného opatrovníka k tomuto účelu, pokud by ze
zákona nevyplývalo, 4. společný opatrovník má prozkoumati vkladní prohlášení a podati zprávu důvěrníkům po případě zaříditi doplnční dluhopisu ohledně poukazu na standart a paritu k 1. květnu 1922. O pa-

t r o v nic k Ý s o u d (obchodní soud v Praze) rozhodl o tomto usne-

schůze majitelů dílčích dluhopisů
kuponů při
měně
věc
společných
majitelů dílčích dluhopisů
čís. ř.
důsledku
společného
zakročení
rozšířeno
oprávnění společzakročení

sení
takto: ad 1. Ph vymáhání výplaty
a
slosování kapitálu ve smluvené zlaté
nejde o
týkající se
práv
ve smyslu § 9
ods!. (1) zákona ze dne 24. dubna 1874
49 zák. ad 2. v
toho zamítá opatrovnický soud návrh schúze majiteli! úpisu poukázati
opatrovníka k
shora ad (2) usnesenému. ad 3.
soud opatrovnický zamítá žádost, aby
bylo
ného opatrovníka k
ad 2. usnesenému. ad 4. soud opatrovnický
není povolán, by ve smyslu usnesení schúze majitelú shora ad 4. uvedeného dal opatrovníku poukaz, a ponechává jeho vlastnímu uvážení, má-li
O vod y: ad 1, 2. Pro
dov tomto
larovou pújčku města P. z r. 1922 zřízena byla hypoteka a vyhotovena
o tom listina a to vkladní prohlášení
P. z 10.
1922, podle
vloženo právo zástavní pro pohledávku 71'2 % hypo!.
P. z r. 1922 v
dluhopisech úhrnem nom. 7Y2 milionú dolarú a poznamenáno ad b) že úpisy budou splatny doručiteli a ponesou
7)'2 %
z nom. hodnoty, kterýžto úrok bude splatný, pokud se
v dolarech spojených státú severoamerických ve zlatých dolarech
spojených stálú severoamerických v NeW Yorku. Usnesením z 12.
1922 byl ustanoven
opatrovník Dr. Seh. po rozumu § 17 zák.
49/1874 i'. z. pro knihovní projednání neb
hypotekárních
práv podle
7 ujednání a
X. dodatné úmluvy.
toho
opatrovník
jen jednání knih(I\Tní nebo uplathypotekární právo. V
bodu knihovní jednání t. j. hy·
potekární
již provedeno a není dúvodu k
další
v bodu tom. V
bodu mohl by
opatrovník
jen o
hypotekárního práva. V tomto
mohl by však spoopatrovník žalobou
právo zástavní pro pohledávku,
jak
v pozemkových knihách, tedy ve zlatých dolarech. Tato
otázka t. j. otázka
není však spornou a proto v tomto
nejde
o
jakou má na
rozhodnutí nejvyššího soudu
1894 sb. n. s. Zda jest možno v této nesporné
zaplacení dosíci nebo
vymoci nespadá již do pojmu
ne otázka, zda možno
žádati doplatek nebo rozdíl hodnoty
v
k zlatým
mincím dolarovým a otázlka tato .nespadá také do oboru hypotekárního
opatrovníka. ad 3.
práva a tedy
opatrovníka nelze,
by se to
ustanovení § 17 ci!.
zák. který
opatrovnictví k jinému
než tam výstanovenému. ad 4, není
zásahu opatrovnického soudu
aby bylo prozkoumáno vkladní prohlášení. Tolik volnosti
k
sluší zajisté opatrovníkovi, aby se rozhodl, má-li vyjednávati s dlUŽníkem o tom, aby doplnil
a ve svúj
dluhopis
v
poukazU na tak zv. zlatou paritu z 1.
1922. K návrhu
schúzemajitelú, aby byl opatrovník poukázán, aby vyjednával s obcí
o dohodu, se na konec dodává, že neuznal-li soud
a povinnost

směru nějak zakročiti. ů

něhož
města
části

ročně

dílčích

města

zahraniční
června

pújďky

týče
června

společný

čís.
uplatnění
čl.
čl.
Důsledkem
může společný
předsevzíti
ňovati
prvněj,ším
zajištění
nějaké
činnosti
poslednějším
soolečný
zakročiti
uplatnění
směru
lečný
uplatňovati
vtělena
měny
směru
věc společnou,
zřeteli
čís.
měně
společné věci, rovněž
běžného oběživa poměru
činnosti společného
rozšířiti oprávnění
společného
neboť
příčilo
nepřipouští společné
účelu
jimečně
třeba

účelu,

příčině

dobrovolně

neprospěch
května
oprávnění

příÍ

,

I:

I
I
!

\,

I

_

,<o
společného
telů, nelze

\ '

opatrovníka, aby předsevzal kroky k vynucení nároku majijej důsledně ani nutiti, by ve funkci společného opatrovníka
jednalo smírné vyřízení věci, k jejímuž vynucení není oprávněn. Ostatně
jest opatrovníka tak dalece považovati za samostatného, aby ve věcech,
v nichž se nejedná o rozhodnutí, nýbrž jen o vyjednáVání, sám se rozhodl
a není soud opatrovnický povolán, aby mu v tak běžných věcech dával
pokyny. To plyne z povšechných ustanovení občanského zákona o opatrovnictví a opatrovníku (§§ 282, 228, 233 obč. z.). Rek u r sní s o u d
schválil návrhy majitelů dílčích dluhopisů přijaté na schůzi konané dne
28. června 1933. D ů vod y: I. Stěžovatelé vytýkají, že prvý soud není
k rozhodnutí věci příslušný. Obec P. je majitelkou městských podniků
v obchodním rejstříku zapsaných pod firmami: Elektrické podniky města
P. a "P-ská obecní plynárna«, ve kterých jméno obce jest obsaženo, obec
P. prostřednictvím podniků těchto provozuje obchody a je knihovním
vlastníkem nemovitostí věnovaných účelům elektrických podniků. Prvý
soud právem uznal se v této věci příslušným podle §' 2 zákona č. 49/74
ř. z. a proto stížnost v tomto směru je nedůvodnou a sluší ji zamítnouti.
2.) Stěžovatelé, jako majitelé dlužních úpisů ke stížnosti legitimovaní
napadají rozhodnutí prvého soudu, dovozujíce, že jde o právo všech
majitelů dluhopiSŮ proti dlužníku, o věc, týkající se společných práv,
a že jednotlivci nemohou svá práva uplatňovati. USllesením ze dne
12. června 1922 byl společný opatrovník zřízen pro knihovní projednání a uplatnění práv hypotékárních. Při shromáždění majitelů dílčích
dluhopisů ze dne 28. června 1933 bylo usneseno, aby společný opatrovník učinil kroky ke společnému hájení jich práv na splacení úroků a při
slosování kapitálu dolarové půjčky ve zlatě po případě ve zlaté paritě
a aby po předběžném jednání s obcí P. žaloval obec o doplatek úroků
k I. květnu 1933 a o další úroky při jich splatností hypotěkární žalobou
ve zlaté měně, po případě o zaplacení v korunách čsl. a aby jeho oprávnění bylo rozšířeno ve smyslu v usnesení uvedeném. Podle ustanovení
§ 9 (1) odst. zákona čís. 49/74 ř. zák. žádný majitel nemůže ~ám
o sobě zjednati platnost svým právům ve věcech společných 'práv majitelů dluhopisu se týkajících, a vyjimečně podle třetího odstavce téhož
paragrafu, jde-li o věc, která se zakládá na poměru mezi majitelem
úpisu a zavázaným, přísluší majiteli, by sám zjednal svým právům
platnost, tedy, jde-li o zvláštní poměr mezi nimi. Avšak zde jde o placení úroků, které se mají vymáhati žalobou. Podle knihovního lustra
jsou s pohledávkou knihovně zjištěny i úroky. účelem práva zástavního
jest zajistiti zaplacení pohledávky s úroky (§ 17 kn. zák.), které mají
poí·adí s kapitálem, jsou kryty hypotekou. Přiznává-li prvý soud společnému opatrovníku právo uplatňovati žalobou právo zástavní pro
pohledávku, jak knihovně zjištěna, tedy ve zlatých dolarech, není dů
vodu mu právo 10 odpírati i při úrocích knihovně zjištěných. Podle § 17
cit. zákona ustanovení tohoto zákona použíti je při dílčích dlužních úpisech vydaných obcí, pokud jde o knihovní jednání z práv hypolekárních
neb o jejich uplatnění. Uplatňování úroků týče se též pohledávky samé,
jejíž příslušenství úroky tvoří a jde o stejná práva všem majitelům
společně příslušející, tedy o věc společnou všem vlastníkům dílčích dluhopisů, a uplatňování 10 má se díti jednotným postupem. Podle podání
společného opatrovníka majitelé dílčích dlužních úpisů nedostali na své
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, . d 28 června 1933,
h dluhopisů na SChUZI ne
. T nto návrh
Usnes~ní ma]lte~á~~l~činěný opat~ovni~~ém~ .~~u:~~ese~ím ze dne
jest povaz,ovalI ,~a k tomu by opatrovmk, znzt~Y) u hájení práv masměř~je predle9;S~mučinil p~třebné kro~y kk, spop~~n;l~sování kapitálu d?'
12 cervna
'. ,
lacení uro u a
' ·de o vee
jit~lů díl~íSh dluhopl~u ~~ s~ípadě ve zla!~ paritě, a~o ~iáJnění spola,rové Pl!)f~~ ved~~opiiů s~olečno~" po pnpa~;~r~db0 fřízen, nebylo
vsem mall e um 'k vzhledem k ucelu, pro
b 10 v tomto smeru
lečného oP~~o~~ ~ž po zákonu odůvo.dněno!·t~y s~ěrnice pro post~p
k onomu za ro . "
'vrhu obsahuJe urCI e
, . k hájení prav
rozšířeno; Druha f~s~d naže I1y byl p~ ~áko~u pO;~l:~sování kapitálu
••

,

I

,v'

~:jYt~~;'I~Ni; ~u!~i~ůp:~ř~~~dt~, ~dl~~~uP:ri!~d~~~t~P:t~:~~n\~;ft~

dolarove p~]\ Y b I rozšíl"eno. Jest pre ,em roz d v Praze ze dne
k tomuto uce u, Y o Usnesením obchodmho sou u . ako věrné ruky
m~ce opatrovmka.
k návrhu banky A. v
otekámí půjčky
12. červ.~a, 192?k ~Ii majitelů dluhopisů 7$VV~ogYJ'oo (srovnej věr
zastuPU]ICI ves er
L 1 500.000 a
,
.
'k
ro maměsta P. z roku 9;2 @květn; 1922), zřízen opal~o§ml ~~&ona ze
nostní úmlu Vll ze. 1'; h· otekární půjčky ve smys d kát v p pro
ř. z. Dr. Ant?nín Sch.,/ ví~h podle·'čl. 7
jitele dílčích úpisu et
dne 24., dubn~ d~~ní ·neb uplatnění pravdh1'2o~e
e Ú~Uvy z téhož dne.
kniho,:m, prdo]e 22 května 1922 a čl. X, d,o adecn áno. Obchodní so~~
ujednam ze n e ·
·k'm z účastníku o por~v,. . r ce týka]ICI
Tomuto usneser:~ nebylo m Y 'ka a zůstává přislusn~ I v od~z § 2 zák.
, opatrovníka i nadale po e
byl P říslušný, znd. IIIhuopatr~vn~
opravnem
se posouzem rozsa
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, 'kem aby dobrovolně
' 'ní s dluz'tma aritu
,
. "
'
okus o vyjednava
k 1. k-tnu
ve
šení a po pnpade o 12'-'ně poukazu na sta~daI 1 Pschválení opatr?vdoplnil dluhop:~ dV l~~~hodnutí, jež by vyzad~y,~{~jícími se merita veCl,
1922 tedy o za n . ' t' eště že otazkaml
.
nického soudu. Dodah Jes d~oze~y nelze se obírat!.
pokud byly v rekursech na
'

728
č. 49/74, jak správně odůvodnil rekursní soud. Jde tudíž jen o to, zda
účel, pro který byl opatrovník zřízen, zahrnuje v sobě i oprávnění k hájení práv majitelů dílčích dluhopiSů na splacení úroků a při slosování
kapitálu dolarové půjčky ve zlatě, po případě ve zlaté paritě. Ze otázka,
v jaké měně, a tudíž i v jak hod not n é měn ě mají býti vyplaceny
úroky nebo kapitál při slosování, dotýká se všech majitelů dlužních
úpisů a proto jest pro ně věcí společnou (§ 9 zák. čís. 49/74), plyne
již z povahy věci (srov. rozh. 1894 sb. n. s.). Jde tu o společné právo
všech majitelů dílčích dluhopisů, které podle odstavce prvního § 9 uvedeného zákona nemůže býti uplatňováno jednotlivými držiteli úpisů, kteří
po případě mohli jen vstoupiti do sporu vedeného společným opatrovní-

kem na své útraty jako vedlejší intervenienti (§ 9 odstavec druhý uved.
zákona), leč že by šlo o zvláštní případ odstavce třetího téhož paragrafu,
jehož tu není. Tím jest splněn jeden z předpokladů činnosti společného
opatrovníka. Jest tedy ještě uvážiti, zda jest splněn další předpoklad
vzhledem k předpisu § 17 téhož zákona, podle něhož se ustanovení tohoto
zákona vztahuje na dílčí dluhopisy vydané obcí jen tehdy, byla-li zřízena
k zajištění majitelů dílčích dlužních úpisů hypoteka a o tom vyhotovena
listina o zřízení práva zástavního, a i v tom případě jen tehdy, pokud
jde o knihovní jednání nebo uplatnění hypotekárních práv. I tato podmínka jest splněna,neboť k zajištění majitelů dílčích dluhopisů dolarové půjčky ·bylo zřízeno právo zástavní na podnicích města P. i pro
kapitál i pro úroky a byla zřízena o tom listina. Zdráhá-li se obec vypláceti úroky (kupony) v hodnotné měně podle zlaté doložky (odst. II
dodatečné smlouvy z 22. května 1922), lze proti ní nastupovati žalobou
bypotekární, jakž bylo n a s c h ů z i ma j i tel ů dl u hop i s ů
dne 28. června 1933 navrhová'no, (srov. rozh. Č. 7330 sb.
n. s.) právě tak, jako kdyby odepřela placení vůbec. V tom případě jde
o uplatnění hypotekárních práv, tedy o činnost opatrovníka v rámci
účelu, pro který byl zřízen, a stává se tím bezpředmětným návrh na
rozšíření jeho oprávnění. Tak zřejmě uvažoval i rekursní soud, třebaže
to v důvodech svého usnesení přímo nevyslovil. Že se při schůzi dne
28. června 1933 usnesení nestalo jednohlasně, jest lhostejné vzhledem
k předpisu § 3 zák. čís. 49/74, podle něhož může žádati zřízení společného opatrovníka každý účastník, tudíž i vyvolati svým návrhem
činnost opatrovníka k hájení ohrožených společných práv všech majitelů
dluhopiSŮ. Že pak zákrokem opatrovníka jménem všech držitehi. dluhopisů se věc spíše urychlí a zjednoduší, než kdyby držitelé úpisů postupovali samostatně, ~ i kdyby to bylo přípustné - netřeba zvlášť
dovozovati. Obavám opatrovníka, že by samostatným postupem jednotlivých držitelů mohlo dojíti k rozporu a k různému řešení, čelí ustanovení § 9 první odstavec uvedeného zákona, podle něhož ve věcech
týkajících se společných práv majitelů dluhopisů nemohou jednotlivci
svá práva (s výjimkou odst. třetího) samostatně uplatňovati. Výtka obou
dovolacích rekurentů, že rekursní soud jen povšechně rozhodl, nezabVvaje se jednotlivými návrhy držitelů dluhopisů učiněných na schůzi
28. června 1933, jest oprávněna jen co do návrhu pod č. 4, s nímž se
napadené usnesení vůbec nezabývá. V té příčině připojuje se nejvyšší
soud k právnímu názoru soudu prvé stolice, že není třeha zásahu
opatrovnického soudu, ano jde jen o prozkoumání vkladního prohlá-
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" 64 sb z_a n 27 března 1931, CIS_
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'vněni
Vyrovnací řád ze dne - tv "dmu vyrovnání neJSou oprvyraovesení po rZU]1
' b 10 potvrzeno
K rekursu ~r~t I ~s~ okládajíc, že usnes~n~ hY závazek rukojmího
ručitelé vyrovnam, pr~ p 'I přijatý vyrovnaCI navr a
, i téhož obsahU,]a zn~, ;
h
e~~~vzatý vyrovnacíhO rlzem-rovnání jiného podstatnéhoro~S:ci~~ ~_
Bylo-Ii však PO~~~~~~h~Yvyrovnáni ,pojat zá:Bf':~1řevzat za ~-,
jména, by}-I! do P~statného obsahu, ne,; byl t~áJ i vyrovnací ruko]ml
kojmíhO jtneho po bo nebyl-Ii vůbec prevza, 'ni
rovnadho řízenI, ne ti takto potvrzenému vyrovna právo k rekursu pro
I 585/34.)
1 června 1934, R
2
d
(Rozh. ze ne
.

w.

.. 'b 10 potvrzeno vyr~v,
" s k é h o s o u d u, JImz, Y u d rekurs odmltL
Proti usnesem k ~čft~lé dlužníka. Rek:, ~~ fl I r~~ojmí podati rekurs
nání, podalI rek urs r 59 v r. ř. může d!uzm uv ní vztahuje se vzhle:
D ů vod y: P?dle ~vnán/Toto záko?-ne ,ustanovteo že totéž ustanove~l
proti potv~zem vy~ 'mí dlužníkův« Jakoz 1
§ '59 vyr. ř. i na .ctlu!dem na vyraz ":u OJ t huje se podle uvedene ? § 60 odst. (I) vyr. r.,
o práVU r~k~~~~::1k;za\zhled~m, na ustan~~~h~
řízení zaru~ily se p§o~~
mkovy sp u
'řed zahaJenlm vyro Vil
, uvedeny JSou v
na ony osoby, k,tere P, 'ko 'm věřitelům a ktere , ,řízení zaručily se
§ 1346 obč. za~. dluzm ov;[y které při vyrovna,cl~ o m věřiteli nabíd~
vyr. ř .. nikoli vsak na, o~ ro~nacích částek dluzm u rvní odst. § 156
věři!elům za ~fJi~f~~~i r~kojmÍ« ~ají ~fhJ~e:rJaphsluš~jícími těwto_
nutých. Om »
b věřitelé krytI po e
1346 obč. zakona ne a.
k. ř. zájem na tom, .Y k rukojmím podle ~, 'ké kvoty vyrovna~l,
věřitelů~ prah mm, Ja '~nání pro nepo,mern~,m~
v'hod některym
sovali pri vyrovnacl~olny ku poskytnut! ~vla~t~~~~ě v~hraženo p~avo
eb aby dokonce nes
.. v § 59 vyr. r. vys,
'
'emá narok
I!iným věřitelům. Proto ,bylo J~ání. Na toto rek~rsnt pra;~k~jmím dluž~ekursu proti potvrzeh,l vli~ vyrovnacího řízem nebyl!:n řízení zaručila
osoba, která před za :tobČ. zák., nýbrž při vyr~~:~ila tím s vyro~~á
níka ve smyslu § 13
'v rovnacl kvoty a ~o,
'nesouhlaslclffi
se věřitelům za zaplacen; Jastníkem vyrovnant s ?-lm k rekursu proti
,
Taková osoba nem
ř a nemá proto pravo
ntm.
, ' h sloV § 59 vyL .
,
vrátil véc repodle počátecntC, '
"1 napadené usnesem a
otvrzení vyrovnam.
P
,,"
oud zrUSl
h dl
_1, su znovu roz o .
N e j v Ys ,s 1 S
,
. du by o r",ur
kursnlffiU sou ,
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Důvodv:
.
Jest sice správný ,
'
§ 59 odstavec pr' n~zOl~ a odůvodnění rekurs 'h
proh u,snesení po~r~~Vj.!l ,veta vyr. ř. čís. 64/31 ~ o soudu, že Podle
r~vnam. Avšak'
IClmu vyrovnání n .
" z. ,a n. k rekurs.
raní, téhož obsa1~edr~:lade'f j~st, že usnei:~::n °6~avnení ručitelé vy~
n o)mlho ~řevzatý ~a vyr~~~ I?hflja!~ vyrovnací náv~h potvr~eno vyrovelS0U prava ruko"
aC1 o nzení ana .
a zavazek ru.
~ ~ýkladu, že ručit~flho VY:ovl!áním dotčena jen v takovém případě
)lclmu vyrovnání o~F opravneným k rekursu a jen tento důvod vede
uměti jen ručitele p , he ,§ 5~ odstavec prvý pr !?TO!I usnesení potvrzu_
~yO~::Vánn í (sr?vr:ej r~ihog~u~t~e~~68z9ávabzek vzn~hl ~~J:aV~hařj: je,st rozam jmeho p d ta "
s n s) A '
. emm vynávrh, zejména b I~ s tneho obsahu, ~eŽ :ak vS,ak, ?y'lo-p potvrzeno
el
rovnacího ruko !míh Ir.. ~o potvrzeného v bv ,zr: p.rIJatý vyrovnací
vyrovnacího ří1ení o )Ineho podstatného obsah~anl ,pojat závazek vy,
vyroynacího rUkojmíhre~z~!, anebo nebyl,li vůb~c ne~ by] rU.kojmím za
vykladati rozUmově u~t o cen,: a nelze Vzhledem k p§r§evt at, JSou práva
'
a 19 obč, zák
v neprospěch ruko 'm' anovem § 59 odstaveé
právo k rekursu j Iho, a nelze mu. proto
prvy ,Prvá věta vyr ř'
~ekur~ proti usneťe~tl takto r:?t:'rzenému v :O.):~oyem případě upfíti
z~ pry dodatek výroku po~r~u)lclmu vyrovn~ní p~m., Rekurenti Podali
zustává nezměněn« od;ru ?je~ský závazek ing Janav~ z toho důvodu
anI prý převzali Ve v orUje prevzatému závaik
a, -~ a Pavly B-ov.!
Rudolfa B-a o povolel!Ovn,:cl m , návrhu přiložen ~emrucem za vyrovnání,
4?ro vyrovnací kvotn I zah,ajem vyrovnacího říz , k navrhu dlužníka
Pfljaté vyrovnání na 50~ezto usnesení vyrovna~% rukojemství jen za .
tamI. Neprávem r t
yYrovnací kvotu a
., P .soudu potvrzuje
a bylo rozhodnut:. oko odmltl rekursní soud r sk jmyml platebními IhůJa se stalo.
e urs rukOjmí vyrovnání

. usnesení vstoupil do sporu, jinak že to platí za odmítnutí. Dne 3. března
1934 navrhla žalobkyně pokračování ve sporu. Dne 14. března 1934
se l' r o c e sní s o udp r v é s tol i c e usnesl, že se rok stanovený
na den 20. března 1934 ponechává v platnosti a rok tento se určuje
k rozhodnutí o návrhu žalobkyně na pokračování ve sporu a o návrhu
žalované na přemšení sporu, neboť správce konkursní podstaty odmítl
vstoupiti do sporu a tudíž měl býti návrh na pokračování doručen přímo
úpadkyni Marii V-ové (§ 9 odst. (2) konk. ř.). Usnesením ze dne
20. března 1934 zamítl pro c e s 'll í s o u d návrh správce konkursní
podstaty ze dne 14. března 1934, by řízení ve sporu bylo prohlášeno
za zmatečné a přerušeno, aby rok byl zrušen a by žalující strana byla
odsouzena k zaplacení výloh podání do 14 dnů pod exekucí. D ů vod y:
Správce konkursní podstaty hyl usnesením tohoto soudu ze dne 2. září
1933 vyzván, by do lhůty 14 dnů po doručení tohoto usnesení vstoupil
do sporu, jinak, že to platí za odmítnutí. Správce konkursní podstaty
do sporu nevstoupil a tudíž oprávněně odpůrce úpadců, žalujkí strana,
navrhla pokračování ve sporu (§ 9 odst. (2) konk. ř.). Rek u r sn í
s o u d zrušil usnesení prvého soudu ze dne 14. března 1934 a ze dne
20. března 1934 a uložil prvému soudu, by po provedeném šetření
o návrhu žalobkyně ze dne 3. března 1934 a o návrhu žalované ze dne
14. března 1934 znovu rozhodl. D ů vod y: Předpokladem pro pře
rušení sporu podle § 7 pokud se týče 8 konle ř. je vyhlášení konkursu.
Pro pokračování ve sporu proti úpadci je třeba, by správce konkursní
podstaty do sporu vstoupil, a podle §. 8 odst. (3) lze v řízeni pokra,čovati teprve po zkušebním roku. Bude tedy na soudu prvé stolice, aby
šetřením konkursního soudu zjisti!, zda pohledávka, o kterou jde, byla
v konkursu přihlášena, jak se o přihlášce vyjádřil správce konkursní
podstaty a v jakém období jest konkursní řízení. Poněvadž tato zjištění
první soud neprovedl, bylo napadené usnesení zrušiti a soudu prvému
naříditr, by doplně zjištění, rozhodl bez nařízení ústního jednání.
N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc rekursnímu soudu, by o věci znovu rozhodl.
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Důvodv:

Napadeno jest usnesení rekursuího soudu, jímž bylo usnesení prvého
soudu bez výhrady právní moci z111šeno a věc mll vrácena, aby 'po provedeném šetření, avšak bez nařízení ústního jednání, jak uvedeno
v důvodech, o přerušení sporu a o pokračování v něm znovu rozhodl.
Jde sice o otázku, zda má býti spor přerušen, avšak, ač taková nařízeni
nemohou podle § 192 druhý odstavec c. ř. s. opravným prostředkem
býti napadena, nejde o takový důvod přerušení, jaký mají na mysli
§§ 191 a 192 odstavec prvý c. ř. s., a jest proto otázku připuštění dovolacího rekursu, správně rekursu řešiti podle všeobecných pravidel.
Poněvadž pak rekursní soud nenařídil prvému soudu výslech stran,
nejde o rozhodnutí podle § 527 druhý odstavec c. ř. s. a jest proto dovolací rekurs, správně rekurs podle § 514 odstavec prvý c. ř. s. pří
pustný. Není však důvodný. Podle obsahu žaloby a jejího pojmenOVání
»hypotekární žaloba« mínila žalující strana, jak sama praví nyní v re-
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~o~emková relorma
spO'řit,eIna ' v Praze není dlužn'
. oštovní
nybrž
dlužníkem
,
Bylo-Ii
v d te!o
pO'hledávky jest 'eru ~~m náhradové
pohledávky
stát.
'
noví § 61
vázá!. JInak uJednanO', než stas Ze zákO'na
nelze
platnost požadovan'
O' aUl ze zákO'na . ,
pO'dhledávka
teprve
I
dovO'diti
ne O'platek,
n e cum, Jejichž
sp
see netyka
zažalO'vany'

náhr~h;: ~ spla~O'st! přejí~acín~e~es~osIO'v~nSk~
náh;a~~~é~at ul~dnáním

P"oskytnu~~op'~~IO'l?latku

a~v~:;éhO ?c~na úvěrová
p~zemků

'
.
(R ozh. ze dne 21 . cervna
1934, Rv I 462/34)
ll!
'
15. února 1923 vy urad ujednal s
"t
850.000
z
_ podl; níž
dne
ceny byl
v
c-aZ nemovitosti za
fa ove krnze a splatny v ~H?;
přejímací
Cleh-bJ.tek
castkach
podle
Sta't '

pozemků

Kč, 'nicg~hodu,
~f~~~~lm vel~ostatku Č-em
zajištěn n~ťo ;-0~Io9o,000 Kč VVPI~d
.v

•

přídělu
přídělcůpřevzaté
úřad směnil
připsané č-ovi·
úvěr
Kč.
dědicůKčč-ových
československému
Kč
ů
nařízení
č.
účetní
niční
přikázané.
čís.účetní
při
veřejnoprávními
úvěrními
září
čís.
spořitelně,
přejímá
spořitelna
působúřadu
zřízené
čís.
převzetí náhradě
července činnostičís.
úřadU
přecházejí
spořitelnu.
čís.
spořitelna
spořitelní,
jmění peněz svěřených
službě
spořitelní,
činnost konečně
finanční hospodářskou
veřejné
samostatně
béře
těchto
zřejmo,
zjištěno,
převzatétýče
žalobě
převzata
spořitelnou
pi'isvědčiti
případě pasivně
důvodu
dohodě ů
úřad Č.
Kč převzal,
přídělcům přiděleny
přidělovací
částku
(ohledně
řízení
může
částky
Kč příst,
Kč
částku
týče
žalobě
odůvodněnou, neboť základě
pisů
spořitelný,
zjištěno,
č-a
Kč
účtu
zjištěno

ceně.

podati skutečně
.
pIne neodpovídá
Jd
hypotekarní
žalobu
"
.
odstavec (2)
,e proto o spor na
e zalobní návrh tom
(1) konk
.
64/31 sb. z. a
I.I
podle § u
A;šak
r;rohlášením
se podle § 8 odsta:

~ec
up'!;dkyně.
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postupu
a podle hotovostí stržených od
v pre]lmací
Státní pozemkový
z velkostatkem S.
nemo·
ní
vitosti dosud
s nemovitostmi f rantiška a františky
Ch-ových za doplatek 484.442
a poskytl jhu
držebnosl ve
výši 370.000
žalobu
proli
státu
o zaplacení 324.950
l' r o c e sní s o u d l' r v é s I o I i c e zamítL
D v od y: podle § 2 vládního
ze dne 7. prosince 1922 360
a pokladsb. z. a n. vykonává náhradovábanka jménem státu
služ1:1U pro náhradové pohledávkY Státním pozemkovým úi'adem
jí
Zákonem ze dne 17. února 1922
77 sb. z. a n. bylo
ustanoveno v § 64, za náhradové knihy vedou a
pokladní
službu
vé
placení náhradových pohledávek vykonávají náhrado banky, jež
musí býti
ústaV)'
po rozumu § 15 záborového
zákona. podle § 39 zák. ze dne 23.
1930
143 sb. z. a n.
o poštovní
poštovní
v Praze
vé také
nost poštovního
šekového v praze jako náhrado banl<y pro
podle § 64 a 71 zákona z S. dubna 1920
pozemkovou reformu
329 sb. z. a n. o
a
za zabraný majetek pozemkový
1922
220 sb. z. a n. Veškerá
v doslovu zákona ze dne ]3.
práva a všechny závazkY vzniklé z
poštov.
šekového
jako náhradové banky pro pozemkovou reformu
na poštovní
podle § 3 odst. (3) zákona
143/1930 sb. z. a n. jest
právnickou osoboU, lderá 1'0kud jde o službu šekovoU,
poštovní
o službu
o zužitkování vlastního
a
jí
ve
šekové a
dále pokud se jedná o jinou
a
obchodní
a
pokud obstarává
úkony pro
státní a jiné ústavy, nabývá
práva a
na sebe závazky.
Z
zálwnných ustanovení jest
že poštovní spoi'itelna jako náhradová banka požívá úplné právní subjektivity. Byla-li tedy, jak je
pohledávka za
nemovitosti v
uvedené
náhradovo bankoU, pokud se
poštovní
jako náhrado vou
u
bankou, jest
námitce žalované strany, že žalovaný stát není
legitimován a proto již z toho
byla
v tomto
žaloba zamítnuta. O d vol a c í s o u d uznal podle žaloby. D
vod y: Ježto jest nesporno, že veškeré pozemky v
o cene
z 15. února 1923 uvedené, jichž žaloba se týká a jež Státní pozemkoVÝ
od
za 850.000
byly již nyní
a
ceny za pozemky ty až na
13.671
níž
ponecháno v klidu) i v hotovosti zaplaceny, naskytá se otázka,
zda stát právem
odpírati zaplacení
324.954
s
o ldero po omezení žaloby o' 11.375
jde, kterouz
co do výše
passivní legitimace
strana užalovaná uznává za správnou. Pokud se
státu k
má ji odvolací soud za
na
dové
poštovní
jakožto náhradní banky má
že byla
v púvodní výši 350.000
v náhrado knize
náhradová pohledávka
u ní na
zapsána, tím však nebylo
a dle platných zákonnýc1:1
ani
býti nemohlo, že poštovní
na
státu zákonnoU jeho povinnost
k zaplacení nedoplatku za 1'0zemky. Jest jen
že vzhledem k § 39 zák. z 23.
1930
143 sb. z. a n. na
poštovního šekového
nyní

předpiSú
místě

září

zjištěno

čís.

spořitelna převzala
smluvně převzatou

zjištěno,
místě

úřadu
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poštovní spohtelna vykonává účetní a pokladní službu na náhradové pohledávky, že vede náhradové knihy, účetní správní a pokladní službu při
placení náhradových pohledávek, ale to odpovídá § 64 zák. ze dne 8.
dubna 1920 čís. 329 sb. z. a n., pokud se týče § 64 zák. ze dne 17. února
1922 č. 77 a §§ 2 a 3 nař. vlády ze 7. prosince 1922 čís. 36() sb. z. a n.,
neznamená však pi"echod původního obligačního poměru mezi státem a
Č-em na poštovní spořitelnu, která dle § 39 zák. z 23. září 1930 čís.
143 sb. z. a n. převzala jen působnost poštovního šekového úřadu
v Praze jako náhradové banky pro pozemkovou reformu zřízené podle
§§ 64 a 71 zák. z 8. dubna 1920 čís. 329 sb. z. a n. o převzetí a náhradě
za zabraný majetek pozemkový v doslovu zákona ze dne 13. července
1922 čís. 220 sb. z. a n. Na poštovní spořitelnu přešla jen práva a závazky z činnosti poštovního šekového úřadu jako náhradové banky a jest
v tomto směru nepřípadným poukazovati na § 3 odst. (3) zák. čís. 143/
1930 sb. z. a n., z něhož sice vychází na jevo, že jest poštovní spořitelna
právnickou osobou, která pro sebe nallývati může samostatně práva a na
sebe vzíti závazky a nabývá samostatné subjektivity, ale nemění to nic na
tom, že v souzeném případě vystupovala jako zástupce Státního pozemkového úřadu, který zase podle § 4 zák. z ll. června J919 čís. 330 sb.
z. a n. jest zástupcem státu, vykonávajíc jen činnost náhradovým bankám
přikázanou. Podle § 59 zákona z 8. dubna 1920 čís. 329 sb. z. a n. náhrada za převzatý majetek jest pohledávkou bývalého vlastníka proti
státu. Že tento závazek převzala ex lege poštovní spořitelna, ze zákonných ustanovení (zejména ani z cit. žalovanou stranou zák. čís. 166/20
správně 161/20 sb. z. a n. pokud se týče vlád. nař. čís. 360/22 správně
361/22 sb. z. a n.) na jevo nevychází a, že zvláštním aktem za souhlasu
oprávněného závazek ten poštovní spořitelna na místě státu na sebe pře
vzala k placení, nebylo prokázáno, neboť pouhý zápis částky 350.000 Kč
do náhradové knihy ze dne 27. března 1926 to nedokazuje. Podle §§ 9
a 10 nař. vl. čís. 360/1922 Státní pozemkový úřad pověřuje v zastoupení státu službou náhradové banky a podle § 17 provádí i dozor nad
příslušným oddělením ústavu neb úřadu vykonávajícího služlm náhradové banky a poněvadž jde o pohledávky proti státu, poskytoval potřebné
prostředky podle § 3 nař. čís. 361/22 sb. z. a n. poštovnímu šekovému
úřadu, což platí nyní automaticky podle § 39 zák. čís. 143/1930 sb. z.
a n. pro poštovní spořitelnu. Jest proto výhradně věcí Státního pozemkového úřadu v zastoupení státu, postarati se o to, je-Ii k tomu ovšem
povinnost, by poštovní spořitelna zbytek přejímací ceny dle dohody z 15.
února 1923 žalujícím proplatila a tím pasivní legitimace žalovaného
státu jest dána. Poštovní spořitelna zde vystupuje jen jako bankovní
spojení se státem obstarávající finanční spojení mezi státem na jedné
straně a interesentem na přejímací ceně (na úvěru) na druhé straně
v rámci zákona pokud se týče podle disposic Státního pozemkového
úřadu. Avšak žaloba není ani předčasná a jest oprávněna strana žalující požadovati na státu proplacení zbytku přejímací ceny v nesporné
výši ve výroku rozsudku uvedené, neboť předpoklad pro výplatu jest
vzhledem k nesporné skutečnosti shora uvedené dán. Státní pozemkový
úřad přidělil veškeré pozemky, za něž zaplacení doplatku přejímací ceny
se touto žalobou požaduje, přídělcům a dostal od nich přejímací cenu
zaplacenu, má proto povinnost z těchto peněz žalující zaplatiti. Zalo-
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15. ú~ora nf9~3a :~?b~ zan:ítnu~a jako ;řeg~~sxkew JJdvolacího soudu
ceny po zaplacení 5re]lmacl c~ne a její splatnosti boe dohodl:: ze dne
v. 9í~číc"h částkách 1JO~O.OOO Kc, z~jiš:ěný v náhrail ,zbytek prejímací
pndelcu za přídělyl z le lostupu pndelu a podle h
t~mz,? splatný
zemků za něž d I pl evzatych pozemků J
o ovos I strzených od
dobou 'skonče ne .op ,:t.ek přejímací cen "e·.e nesJ?orno, že příděl ponedoplatek pfej~~e pndělci .přídělové
y 1i~Z~~ra?, byl již před delší
dohody předčasná a~~n~e~ za!obci Požadovaný sP~~fny~aPla!llll.bJe proto
. epravem tvrdí dovolá ' .
~ za o a Podle
platek není 'eště
jako náhradJvá b proto splatný, poněvadž oštom " ze z~zalovaný nedo-

t ve

!eJ

úvěr pří~ělcům Zb~~~~v~~SkY~latkz požadov!ného ~br~k~nt~ln~ v 'praze
Vmací
dohode ze dne 15'
o s a u v S-ech a tito . T p\.ellmacl ceny
cen
. ' ul}ora 1923 uení zmínk
le~ e uver nesplatili

statku S-~ ~~p~~hl~ce!l.! 500.000 Kč bude spra~;o~ z~,~~doplatek přejí: ;
hodu ze dne 15 ú ver mu poskytnutý také neb 1 a~pn ele,: zbytkového
~á~radového čís: 33~r~d 923 b~lo, ně~o takoVéIio 0u"e~~e.no,ze mirr:o douyerového čís. 166/26 s /e znem .zákona čís. 220~22 ano a ze z~kona
32. bUde splacena úvěr p atnost 1?0zadovaného nedo 1 a am ze zakona
ne]~ou Pozemky jichž ~~~ ~ohled.avka poskytnutá Přfd'~ikudteprve~potom,

:fgl;a~~ !~~1~' ;~a~y~~~~ ~, ~ot~~ar;:%~e~Pi~~~~ n{~~~ ~~~~~;1.' ~~~
~emuz ?ebylo Překážekl .eS
n~no" nez ..lak stanoví § 61 'h 'o~platnosti
stat omm Ujednáním vá ,na r. zak., protI

S 61 nahl. zák. dovol' ' lt
~I.
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a n. o soudní upravení pachtovného, poněvadž Josef 1. dobrovolně
nechce se s ním dohodnouti. Soud prvé stolice, neslyšev Josefa T-a, vydal
usnesení, že se námitkám Josefa T-a vyhovuje a že se pachtovné nezmě
ňuje. Dodatečným šetřením však bylo zjištěno, že propachtovatel Josef T.
u soudu námitky nepodal, takže o nich nemohlo býti rozhodováno. Podkladem jednání byla tudíž jen žádost Františka B-a. Podle údajů žádosti
opakovaných i v rekursu a v dovolacím rekursu Františka B-a jde
o pacht parcelní podle § 1 nebo § 6 vlád. nařízení z 29. července 1933
č. 164 sb. z. a n., nikoliv o pacht hospodářského celku po rozumU! § 7'
vládního nařízení. Při parcelním pachtu však podle § 5 odsl. (2) a § 6
vládního nařízení nemá soudu pachtýř oznámiti své nároky na úpravu
pachtu, neboť si zachová nárok, když jej včas a předepsaným způsobem
[§ 5 odsl. (1) J oznámil propachtovateli, nýbrž propachtovatel má soudu
oznámiti námitky proti nárokn pachtýřovu, a podle § 12 vlád. nař. rozhoduje pak soud v řízení nesporném o těchto námitkách propachtovatele
podaných podle § 5 odsl. (2) nebo podle § 6, o návrzích pachtýře ,1a
úpravu pachtovného pak jen tehdy, jde·li o případ § 7. O návrhu pachtýře Františka B-a nemohlo tedy býti podle § 12 zmíněného vládníhO
nařízení v řízení nesporném projednáváno, pročež měl býti odmítnul.
Čís.

Bylo-Ii nájemci mimořádnou náhodou užívání bytu i jen na kratšl
dobu odňato, může žádati slevu té části nájemného, která na tuto dobu
připadá.

Má-Ii však pachtýř míti nárok na slevu, nutno požadovati, by užívání
pachtovní věci bylo znemožněno alespoň po jedno hospodářské období.

Čís. 13666.

'Úprava pachtovného

ři

(Rozh. ze dne 21.

"

dneJ~;~I~e%~n~1933, číf l::~~~~~s~ý~t pachtech

(vládni nanzení ze

o pacht hns od" Pa,cht parcelní podle § 1 n
na Soudní ra~rskeho celku podle § 7 vl nařebo .§ 6 vl. nař. a nikoliv
jest jej odm&nou~i pachtovného projednáv~ti ;' ř~:~Zn~ o návrhu paChtýře
R ..
I nesporném, nýbrž
J
( ozh. ze dne 21. června 1934
Pa'Cht" F
.•
' R .1216/34.)
yr ranlJsek B • 'd
§ 7 vl. nař
S
. ' z:, al na soudě oú.avu
Rek u r sn' í s~ ~ d p rve s;1 o 1 i ce ponect:l
pacht~vného podle
• Ne i vy š š í s u ~ap;~e?:e usnesení potvrdil. pachtovne nezměněno.
tecnost a odmítl n' h F uS;l usnesení obou n·· .. h
•
avr
ranhska B-a na úp
lZSIC . Soudu pro zmaravu pachtovného.
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června

1934, Rv II 401/34.)

Žalovaný spachtoval od žalobce pozemky i s parní pilou a s budovami za ročních 40.000 Kč. Podle pachtovní smlouvy byl žalovaný po·
vinen udržovati kotel parní pily v upotřebitelném stavu, žalobce pak vy·
měniti kotel za nový jen, kdyby ~šel pravidelným upotřebováním tak, že
by se nedal nadále upotřebiti. Proti žalobě o zaplacení pachtovného
uplatnil žalovaný mimo jiné i nárok na slevu pachtovného, ježto se parní
kotel stal za pachtu bez viny žalovaného tak vadným, že nemůže s ním
vůbec normálně pracovati a nemůže tedy vůbec pronajaté pily a jejího
strojniho zařízení používati. Bylo zjištěno, že kotel byl vyřazen z pro·
vozu v době od 5. května do listopadu 1931. O b a niž š í s o u d' yt
uznaly podle žaloby, neshledavše opodstatnéným nárok žalovaného na
slevu pachtovného.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

DŮVOdy·

Důvody:

,
zada podle § 7 vlád °n )ose~a T-a spachtováno 16 ou~~v B. podaní,
. anze11J ze dne 29 •
menc poh a že
. cervence .1933 čís. 164' sh. z.

Ustanovení § 1104 obč. zák. předpokládá, že pachtované (najaté)
nelze pro mimořádnou náhodu vůbec užívati. Jde tedy především
o význam slov, že nelze věci vůbec používati. Tu jest rozeznávati mezi
nájmem a pachtem. Účelem nájmu je ukojení potřeby bydleti, která trvá

ť r~ntišek B. učinil d
'"
.
~,n~mz uvedl, že má dne 24. zan 1933 u okresního s. ;

věci
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v~d:r a ve stejné míře, takže nájemce kd'

.' . '.
.
vam ~ytu i jen na kratší dobu b 10 o' , yz m~ ,ml:,,:oradnou náhodou užíjemneho, která na tuto dobu pf ddna(to: muze zadalI slevu té části nápac~tu však je, dosíci v'těžk Ipa a .VIZ § 1 ~05 obč. zák.). Účelem
d?blch, takž~ nutno poža~ovatl' a ~/ }~notI~vych hosp?dářských obneno alespon po jedno hosPOdář~é ~~a%l, pacht?vane v,e,cI bylo znemožslevu. V souzeném sporu j.e dl
o o I~ ma-h pachtýr míti nárok na
pachtovné mělo platiti, za hgs~o~J~~~hYbxe~l, a podle lhůt, ve kterých se
yany pv tedy mohl míti nárok na sle e o oh: pokladatr jeden rok. Žalo,
raz:,n~m parního kotle z provozu b lovu,pac ovneh? len, kdyby mu vy'
~ozneno '12achtované pily užívati. Yežt~yv,alo a~espon jeden celý rok znej~n od kvetna do listopadu 1931 J, k vsak zakaz kotle pOUZlvatr trval
zakaz kotle používati pokládal ' naro u .toho nema, I kdyby se úředni
obč. zák. (Viz posudek býv
.za mlmoradno~ náho,du podle § 1104
z r. 1918, str. 272 a nás1.) . nejv. soudu ve Vld1l1, Vestník min. sprav.
čís.
"f!
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Nepozbyl-Ii poškozený pr' .
d .
,
sledkem toho, že podnik zas~~i1v ~~ ,?Iku n~~ledkem úrazu, nýbrž náněho před úrazem směrodatným p~o CI, n~!llu~e ~Jti výdělek poškozevymereni vyse požadovaného důchodu.
Byl-Ii poškozený vyřazen úra
'
,
za~ěstnál1~ kde šlo i jen o trochu
š:na~n?u me~ou z možnosti najítizem z volne soutěže dostati odvk d ,Po ~~acIJ t;tUSl se mu za toto vyřa-.
ušlého výdělku.
s o nem pnznamm určité částky možného

"f:

(Rozh. ze dne 21. června 1934, Rv II 446/34.)
, Žalobce byl těžce poraněn autem ' 1
.
,
.
.
zalo,vanýmšoférem. Žalobou o niž tza .ovane sp,olecnost; řízeným spoluvanych placení měsíční renty 600 K,u )~~, domahal se zalobce na žaloschopným k práci. Pro c
'
c, Jez o se ,stal následkem úrazu ne''''
esnl soud prve st l'
..
1ob CI· meslcmch
120 Kč. D ů vod .
. .. , o, I c,e pnsoudil ža2?,% Invalidní a nezpůsobilý pro d~k Jest .zj!st~o,. ze ,zalobce jest asi
UZlvatl poraněné ruky Ovšem. l'hu rucm pracI, pn které musí pofakticky i jeho nezaměs'lnán' 'dr c~.~, o .stavu věci vychází na jevo že
železáren, není následkem ú~a~u ~v.els:m jeho, zamě~tnání u frýštátskfch
a vzhledem k dnešní hospoda'r'sk', trblz ,toho, ze tovarna zastavila provoz
't ' ' .
<
e Ism zalobce pra d
d b v .
.
za:nes nam se stejným výdělkem b neobd"
. v epo o ne aU! stejné
y
p;ace ~chop~n. Na druhé straně' vll ' 1 ~zel,. IkkdYb byl,z~el~ zdráva
111~1 v zelezarnách byl odkázán n~;' ~a o ?~]a o mnozl JP}I byvalí děl,
"yzaduje větší námahy a také mu ' r~~:. na emc~ou, kterazto průměrně
Vzhledem k zaměstnání které ,SI ,.1 I ,pokladana za práci těžkou
výpovědi svědků m;hl v'yde'latl' nmels pr;l na]d en ické práci po úraze 'Podl~
, b'
"
a menu 6 až 20 KV R
'
oe ~u? z~ s naprostou určitostí nemúŽe bý' .
C.
O,ZUllI se samo
nebytr nasledku úrazu skutečně zamě,t otJ ,d~~Sb tvrzeno, ze by žalobce,
by byl zaměstnán také' po cel db ' n~l11, re as nádenické měl a že
U
hiížeti k tomu, že při nynějŠi ve~k; ~YI11 Id':' ,blu?ou~nosti. ~.le třeba při,
,
ospo ars {e trsnr I pri nádenické
V

zaměstnavatel si vybírá a vybírá si i tenkráte úplně zdravého člo
kdyby částečná invalidita dotyčné práci, třeba lehčí nebyla na
újmu. Proto jest jisté, že následkem úrazu žalobce jest vyřazen značnou
měrou z možnosti najíti zaměstnání obyčejné, kde jde jen o trochu těžší
práci. Toto vyřazení právě musí býti respektováno přiznáním určité
částky možného ušlého výdělku. Jak výpověďmi svědků jest 'potvrzeno,
skutečně v několika případech žalobce byl z práce propuštěn právě
vzhledem k své menší výkonnosti. Proto soud volně uvažuje, přihlédaje
zároveň k tomu, že i obyčejné nádenické zaměstnání při dnešní době,
zvláště ve stavebním oboru není trvalým po celý rok, přihlédaje k okolnostem již shora uvedeným a také k tomu, že žalobce béře podporu v ne,
zaměstnanosti, uznal přiměřeným, by žalovaní od 21. listopadu 1931 až
na další, pokud poměry ovšem nebudou změněny nahradili žalobci na
ušlém výdělku měsíčních 120 Kč. O d vol a c í s o u d nevyhověl od-

práci
věka,

volání ani té ani oné strany.
N e j v y š.š í s o u d nevyhověl ani dovolání žalobce, ani dovolání
žalovaných.
Důvody:

Zalovaní napadají rozsudek odvolacího soudn, pokud jím byl žaíobci přisouzen důchod vůbec, leč neprávem. Vývody jejich dovolání dovozují s hlediska dovolacího důvodu čís. 4 a s poukazem na rozhodnutí
čís. 4359 sb. n. s., že bylo povinností žalobce, chtěl-li za dobu od 22. listopadu 1931 ušlý výdělek míti přisouzený, by v prvé stolici uvedl a prokázal, jaký výdělek mu za jeho zjištěné zmenšené způsobilosti k povolání
ušel, a teprve, kdyby to byl prokázal, mohly nižší soudy za předpokladu
§ 273 c. ř. s. výši tohoto ušlého výdělku volnou úvahou, stanoviti. Tyto
vývody však přezírají tvrzení žalobce, o něž nárok opírá, totiž, že před
úrazem vydělal ve frýštátských železárnách měsíčně asi 1.200 až
1.300 Kč, že se následkem úrazu stal k těžké práci, kterou tam konal, nezpůsobilý, že je částečný invalida a že za nynější těžké hospodářské situace, kdy nacházejí práci jen úplně zdraví zaměstnanci, poněvadž čás
tečného invalidn nikdo nevezme, jest úrazem připraven o výdělek
1.300 Kč, který dříve vydělával, že však vzhledem k své částečné invaliditě požaduje jen polovici ušlého mu výdělku částkou 600 Kč měsíčně.
Nižší soudy, zjistivše, že žalobce nepozbyl práci ve frýštátských železárnách následkem úrazu, nýbrž následkem toho, že železárny zastavily
práci, správně usoudily, že jeho výdělek před úrazem nemúže býti smě
rodatný pro vyměření výše požadované renty. Poněvadž však žalobce po
úrazu nádenické práce konal a mohl při nich vydělati, jak zjišťuje první
soud, na směnu 16 až 20 Kč, a nelze s naprostou určitostí říci vzhledem
na změněné hospodářské poměry, že by žalobce, nebýti následků úrazu,
zaměstnání, třebas i nádenické, měl a že by byl také zaměstnán po celou
dobu nyní i v budoucnos~i, a jest jisto, že následkem úrazu jest vyřazen
značnon měrou z možnosti najíti zaměstnání, kde jde jen o trochu lepší
práci, správně usoudily nižší soudy, že za toto vyřazení z volné sóulěže
musí se mu dostati odškodnění přiznáním určité částky možného ušlého
výdělku, zvláště, ano jest zjištěno, že žalobce byl v několika případech
47'
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z práce propuštěn vzhledem k své menší výkonnosti. Uznaly-li mZSI
soudy, přihlédnu vše k posudku znalce, jenž nezpůsobilost žalobcovu
označil 20%, a k prÍ1měrnému výdělku 16-20 Kč denně, který žalobce
měl jako nádeník, rentu částkou 120 Kč měsíčně, jest s názorem jejich
souhlasiti a není důvodu něco na tom měniti.
Žalobce po právní stránce neprávem dovozuje, že ušlý výdělek měl
býti vyměřen podle dosavadního výdělku, a že za něj nelze považovati
u žalobce výdělek, který měl bezprostředně před podáním žaloby, nýbrž
výdělek, který měl před úrazem, za jehož následky žalovaní ručí. V tom
směru se odkazuje na důvody shora uvedené a, pokud se dovolání odvolává na rozhodnutí čís. I liSl sb. n. s. k odÍ1vodnění svého právního názoru, činí tak neprávem, poněvadž právní názor tam vyslovený, ovšem
při jiném skutkovém ději, svědčí spíše právnímu názoru tuto vyslovenému.
čís. 13669.
~<
iJ }1':-~~
Dodatel strojů, jenž si k nim vyhradil vlastnictví až do úplného zaplacení kupní ceny, ale připustil, by byly spojeny s nemovitostí kupitele,
nezajistiv se knihovni poznámkou podle § 297 a) obč. zák., nenabyl tím,
že za exekuce vedené na základě rozsudku pro zmeškání, který si vydobyl proti kupiteli důsledkem výhrady vlastnictví, stroje z kupitelovy nemovitosti odvezl, práva, nepřipouštějícího podle § 37 ex. ř. vedeni imobilární exekuce na stroje Impitelovým věřitelem, která dospěla v době
odvezení strojil již tak daleko, že stroje byly již jako příslušenství nemovitosti sepsány a Odhadnuty a jako takově uvedeny v usneseni exekučního soudu o dražební vyhlášce podle § 170 ex. ř.

'.

(Rozh. ze dne 22.

června

-. __ .:

1934, Rv I 696/33.)

V dražebním řízení na nemovitost (továrnu), vedeném žalovanou
bankou proti firmě L, byly stroje, jež žalobce prodal firmě L. svýlhradou vlastnictví až do úplného zaplacení kupní ceny, dne 16. května 1931
sepsány a odhadnuty jako příslušenství nemovitosti dané do dražby
a jako takové uvedeny v usnesení exekučního soudu ze dne 23. října
1931, obsahujídm dražební vyhlášku podle § 170 eX. ř. Stroje byly
postaveny v továrně firmy L. a asi 1Y2 roku bylo jich užíváno k výrobě. Na jaře roku 1932 na základě rozsudku, jejž si vymohla proti
firmě L., dala žalobkyně stroje z továrny odvésti. Žalobu o nepřípustnost
exekuce pro ce sní s o udp r v é s t o I i c e zamítl. D ů v Q d y:
Především jde o to, zda se stroje staly příslušenstvím továrny. Ve sporu
nebylo tvrzeno, že byla poznamenána výhrada vlastnického práva žalobkyně podle § 297 aj obč. zák. Ze svědecké výpovědi vyplývá, že
stroje byly určeny k trvalému používání v továrně, že tam byly namontovány a používáno jich k výrobě v úmyslu, aby byly podrženy pro
tovární účele. Na určení 'strojů k trvalému používání neměnilo nic, že
žalující firma předpokládala, že stroje budou zaplaceny, nýbrž mohlo
to vésti v budoucnu jen ke zrušení příslušenství vrácením strojů. Až do
zájemného popsání a do odhadu strojů se nic nezměnilo na vlastnosti
strojú jako příslušenství. Okolnost, že stroje teprve napotom, na jaře

. zmem
,·t·1 na přípustnosti
.
, bk 'odstraněny 'lemohla mc
1932, byly zalo ym P dl § 140' třetí odstavec ex. ř. jest při odhadu

~~:~~ft:S~i t~~p~~~J~ o~haedn01:ti

pro. vykonateln?u

pohS~~~~-,=-~~m;;

hajicího věřitele i příslušen~tvI" Ide~e, J~~lyn~řin~d~~dU popsány j~ko
n. ř. 4207). Z toh~ pl~e, ze ve5:, ~~~nstvím v právním smyslu, jsou
příslušenství a v te d~~ed ?y~y /~~áhaFcího věřitele a jest je pojati
d~n' rozsudek potvrdil. D ů
i nadále zavazeny po e, av o
do dražby. Od v,o I a 5,1 ds,o:r d n~1:oJ·e yo nichž žalovaná tvrdí, že
dy· V souzenem pnpa e Jd e o
'..
'
d 'b' takže
~;;y a· jsou dosud příslušenstv.ím, ne~ovitostr, J,s~~~ ~řeb~~z sf' je vy~
žalobkyni již nepřísluší vlastm~e tra~o p\eed~~~lm jest zdůrazniti, že
hradila až do úplného za6}ace!,~ s r~j:~ nic změněno na všeobecných
ustanovením § ~?7 ~) o ~. z~~ . nge4 297 obč zák.) najmi' na pře~
předpokladech pnslu~en~tvI (-.'.~, 2,! hlavni věcí v tom smyslu, ze
pokladu trvalého st:0jem vedlet vec~ '~ání Předpisem § 297 a) obč.
u
vedlejší v.ěc jest u~cen~ k trva te: ž~Z~troj~ třebas by u 'nich dopadal,Y
zák. lest Jen zJednano ]3s,no o o,
,
za říslušenství je-li vypředpoklady příslušenstv1, r;elze povazo~a , knize Třebaže' tedy není
hrada vlastnictví poznamenana '! ~z:emm~:: soud ~koumati, zda stroj~
tu pozn~mky P?dl<;, § 29.1
o?c. Okolnosti rozhodné pro posouzeli!
byly a JSou pnslusenstvlm ovarny. "N s drným bylo jen že stroje
této otázky, nebyly všec~n~ ~sPo;denoe j~st zjištění prvéh~ soudu, že
byly od roku 1930 v tovarnr ena. u"váno k výrobě a že měly sloustrojů bylo ~Irmou L. aSI I ť2 ~okui~ .~~ ně odpírá strojům vlastnos!
žiti I, trvalemu provoZU vy~o y. b fO s lovární nemovitostí tak pevne
příslušenství Jednak p~oto, ze ne, Y Y . d ak proto že si vyhradIla ke
spoJ·eny že nemohly bytr odst~aneny, IJe n, ku.pní 'ceny l·eJ·íž větší část
,
. t ' 'd· úplneho zap aceli!
,
. tv'
strojům vlaslmc Vl az o
,
t · . u dosud jejím vlastmc ~m.
nebyla dosu,d z.aplace~a,. t~kz~ t~~~e
se věc stala př!slušen;;tvlm:
V onom smeru Jest uvestr, z~
J, 'ní hlavní věci a ze k li! byla
stačí že byla určena k trvalemu ~o.r:zltVa t '·1c el vyžaduj·e. Na ve.tším
,
. ' t'
tah JeJz en o
'
bk '
uvedena v takovy mlS ll! k~z t b·lity tohoto spojení nezáleží. Zalo . yne
nebo menším stupm fySI~ e ~ a 1 I tnictví vzhledem k tomu, cobyl~
přehlíží dále význam v~hra,J .~ als -li stroje uvedeny ve stálé ,sp,o)ell!
uvedeno o § 297 a) ob~. za tr~~ému používání pro továmI ucely,
s továrnou a byly'-h urceny t . ko říslušenství poukazem k tomu, ze
žalobk ně opomenula da!r .SI
nelze napadatr jeJIch, vlas,tnos Ja, p
jsou ještě vlastni~tvlm zalobk~ne, a:z~mkové knize. Staly-li se, str~le,
výhradu vlast~IctvI ,poz~amen~tr v ~ovitosti vztahuje se zastavm pravo
a to již vnesemm, pnslusenstvlm nse r t pad~ 1928 vtělené dne ll. pro;
žalované z kauční listrny ze. dne 2 . lIS ct ' strOjil jako příslušenstv.I
since 1928, i na tyto s!~oJe. ,Na v as, n; v~dhadu příslušenství, stroje
nebylo nic změně!,o do ~aJemného Pěo~~,::,;. e~í dražebního říze~í, odh~~u
byly příslušenstvlm tovarny ; V. ~o~
. diž tu jde. žalobkyne nemuze
i v době ,podání vybavovac za ,o y, zOději byly stroje z továrny odstraro sebe nic vyvozovatI z to. o, ze po
P,
ať j·iž z kteréhokolIv duvodu.,
neny,
I' ,
·
, "1 S o u d nevyhovel dovo all!.
N eJVYss
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Důvody:

Nižš.í s,oudy nepochybilv po strán
"
.
'
str~Je, .l'chz vyloučení z exěkuce se žaf e pr,:vlllho, p,osouzer;~, u3'navše
tovarmho podniku podle § 294 a 297 ~ky~,: d0!llaha, za pnslusenství
~?latel na správné jejich důvody N' '" o c. zak. a poukazuje se do'- .
os. 11200 12106 sb n s na'" h':Jvdy~sl SOU,d vyslovJ! v rozhodnutích
'b
.'
. ..,
pc z uvody s d
I t
z~, yly-h stroje s nemovitostí s ~. en
e ,ovo ad~a ,Poukazuje,
J
zakona plyne vlastnost příslušetst , y ~a ?kolr;osh, z lllchz jlllak podle
používání k hospodMským ÚV rVI, zeJmena, jsou-Ir určeny k trvalému
s~ušenství býti popřena pouk~~eum knemovlt~stí, nemů~e vlastnost pří
nekoho ji;lého, jenž si nedal svém r' tomu, ze stroje JSou yl~s~nictvím
Zalobkyne připouští zVe J'ako d Pd avo IPkoznamenatr ve verejne Imiz"
"
,
,
o ava te a str" ťt
PO~lla. Zbyvá proto řešiti otázku zd
. °lu e o ,o?atrr:~sti neslvlm nemovitosti když byly žalobky ,a stroje prestaly byÍl pnslušenrozs~dku pro zm~škání ve sporu CkllllI~a 5!~~u~ z~vedené na základě
flrm~ L., z továrny této firm od
' ,'terY:!1 ,vymohla proti
Jak zalobkyně tvrdí bylo zjiltěno v~z~nYi I t kdyby dotycnym rozsudkem'
nenabyla by tím pdva 'ež b v j:'JI v, as metví k strojům, o něž jde;
kuce na tyto stroje žalo~~nou yM ylucoval'o, po~le § 37 ex. ř. vedení eXť
odvezla stroje z továrny v du'bnu e:lkst::na~~jest nespor!,o, že žalobkyně
?kresního soudu v Ch. v svítá že ve,nu
v~· Ze SpiSU E IV 4030/30
rízení, ke kterému žalovlná jako vstr~J~, .~ ;,ezvJde, byly za exekučního
930 přistoupila (E IV 4553/30) y~a aJlcl ver}telka dne 30 .. prosince
senslví nemovitosti do dražby dan.' ne,16. kvetna 1931 jako příslu- .
11.v~deny v usnesení exekučního so~J~p~~n~ a ~~ha?I.1uty a jako takové
Jlcm; d~~žehI.1f. vyhlášku podle § 170 ex ,ne, . rl]na ~ 931, 0?sahu;yn;raha)'Cl ventelka podle § 140 třetí ď f. Tlm n~byl~ zalovana Jako
o"sla~ec ex; f. narok na uspokoJenl sve vykonatelné pohledávky i
popsaného a odhadnutého a nem Ohl z (},\I'8 usenstvI v exekučním řízení
datečným odstraněním věCí jako pfísl~! o tl!to nárok připravena do- .
se;,s VI V nemovltostr zapsaných
a odhadnutých, i když k němu d '1
l?bkyně vymohla proti dlužníku °Jů~l~dkzakla~e rozsudku, kterl si Žilhmto rozsudkem byla řešena otázka VI ~~ v~hrady. vla,st'.':ctvl, neboť
mezI stranami dotyčného sp'oru kd 't as ~lctVI. ~ pravm UCl11nostíV jen
' 'rOZSil
dku ve sporu Ck III '5/32ezko rpravo ' Vjez zValo
dam
." vape' ~ d obe vyemto vecem J1Z pnsluselo, tímto
rozsudkem vt\bec dotčeno nebylo.
y,

!

čls. 13670.

Nekalá soutěž (zákon ze d 15 V
Nemá-Ii ten, 'ehož 'mén ne • cerv~nc: 1927, čls. 111 sb. z. a lL).
s firmou a žádné JtYky sJ POd~ik~~~etýmltr~~ uved~no, nic společného
nou k tomu by bylo J'eho 'm'
d lrnIOU, Jde o osobu nastrče
soutěže.'
Jeno uve eno ve firmě k účelům nekalé
Jde o soutěžitele jsou-Ii b v r
yo,
oboru. V takovém
adě ' o e Irmy ctnne v podobném hospodářském
do všech POdrObno~la na~~:ty~~f~t~~~ pn~~::pl~-!i SV~ak0~ory působnosti
e ne] e zmeny.
(Rozh. ze dne 22. června 1934, Rv I 11/34.)

fl

Firma Baťa a s. ve Zlíně domáhala se na firmě Baťa a spol., prodej
obuvi, galanterního a konfekčního zboží v Německém Brodě, by žalovaná
firma byla uznána povinnou 1. zdržeti se užívání »Baťa« jako označení
firmy, podniku nebo zboží, 2. zaříditi, by zvolena byla taková firma,
která neobsahuje slovo »Baťa«, 3. zdržeti se používání jména »Baťa«
jakýmkoli způsobem v obchodním styku vůbec a zejména též používati
napodobeného písma Baťa, které jest pro žalující stranu charakteristické
a vyznačuje se tím, že písmena jsou v místech, kde se perem přitIačuje,
nápadně sesílena, při čemž prvé a třetí písmeno jest velké, kdežto
písmeno druhé a čtvrté »a« jest ve stejné velikosti a malé. K odůvodnění
žalobního nároku uvedla žalobkyně: Veřejnými společníky žalované
firmy jsou: František Baťa, obchodník v Praze a Jan K, obchodník
v Kolíně, a firmu jest oprávněn zastupovati jen společník Jan K. Ze
zápisu této firmy vyplývá, že jediným skutečným společníkem a vlast,
níkem firmy jest Jan K, kdežto druhý společník Ff. Baťa dal firmě
jen jméno, kterým zákazníci žalující strany jsou uváděni v omyl.
O zápisu v obchodním rejstříku dověděla se firma v srpnu 1931. Okolnost, že Fr. Baťa jest snad společníkem, není ještě důvodem, aby pro
firmu bylo zvoleno právě jeho jméno, a, když se tak stalo, jest zťejmo,
že Jan K sledoval účely jiné, odporující zákonu proti nekalé soutěži.
2alovaná strana napodobila tu písmo, jež jest pro žalující firmu phznačné, jest chráněno od roku 1918 a nadpis od roku 1927. Universální
nástupnicí firmy T. A. Baťa ve Zlíně jest fa Baťa, a s. ve Zlíně. V kraji
německo-brodském dochází k záměně podniku žalující firmy s podnikem
žalované. Žalovaná namítla, že žalující firma není k žalobě aktivně
legitimována, že výrobcem jest firma T. A. Baťa ve Zlíně, tedy jiná
firma, než žalující, že žalobní nárok jest promlčen, že žalovaná firma
byla pravoplatně s platností od 3. července 1928 zapsána v obchodním
rejstříku, že protokolace byla uveřejněna a žalující str'ana se tedy musela
o ní dověděti, a že jest tedy žaloba, podaná teprve 9. prosince 1931,
opožděna a nárok žalobní jest promlčen, že žalující firma Baťa a s.
Zlín vznikla teprve počátkem roku 1931, že společenská smlouva žalované strany byla uzavřena 4. dubna 1928 a společnost dosud trvá, že
písmo žalované strany je odlišné, žalovaná strana používá na firemní
tabuli zlatého písma na černém poli, kdežto žalující strana černého
písma na bílém poli a že od 1. července 1931 žalovaná strana neobchoduje s obuví, nýbrž jen zbožím konfekčním a galanterním, takže nejde
o poměr sQutěžitelský a nemůže býti řeč o klamání spotřebitelů. Procesní soud prvé stolice pt\vodně žalobu zamítl. Odvolací soud zrušil
napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu s příkazem, by dále jednal
a znovu rozhodl. Pro c e sní S o udp r v é s t o I i c e uznal pak
podle žaloby, mimo jiné z těchto d ů vod ů: Výpisem z obchodního
rejstříku se zjišťuje, že firma »Baťa« a s. Zlín, jež převzala firmu
T. A. Baťa ve Zlíně, byla protokoloVána 7. května 1931. Podle osvěd
čení obchodní a živnostenské komory byla známka 30085 přepsána na
firmu »Baťa a. s.« a vztahovala se na obuv všeho druhu a její příslu
šenství. Pokud běží o firemní znění »Baťa a spol.«, je znění to se
žalující firmou Baťa a. s. zaměnitelné, ježto kupující omezují se na
přečtení prvého slova »Baťa« a nevěnují již další pozornost dalš\im
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písmenkám »a spol.« anebo »a. S.«. Pokud pak jde o předložené folografie, jest hledíc k úpravě obchodního štítu míti za to, že jest zde
podoba písma tak nápadná, že průměrný laik i při pozornosti může
snadno zaměniti firmu žalující s firmou žalovanou, přes to, že barva
písmen i podklad jsou různé. Ve zrušovacím usnesení odvolacího soudu
bylo vysloveno, že vyžadují dobré mravy soutěže, by se každý nový
podnikatel, nastl<puje živnost, rozhlédl po panujících živnostech a vystříhal se všeho, čím by mohl nabytá práva a získané posice cizích
podniků poškoditi. Uváží-li se, že k zastupování firmy jest oprávněn
jen Jan K., jest zřejmo, že františek Baťa jest osobou nastrčenou jen
k tomu, by žalovaná strana mohla se žalující soutěžiti. O d vol a c í
svodům.
o ud napadený rozsudek potvrdil poukázav v podstatě k jeho dů.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Při právním posouzení jest především uvésti, že oba soudy zcela
správně usoudily, že f. Baťa je osobou nastrčenou jen k tomu, aby žalo-

vaná získala aspoň po formální stránce důvod k tomu, by ve firmě
uvedla jeho jméno, tedy za účelem soutěže, kterou jest uznati za nekalou.
Nejde o to, že se má někomu zakázati, by neužíval v soutěži svého
jména, an právě ten, j~hož jméno je ve firmě zvlášt uvedeno, nemá
vlastně s touto firmou a s podnikem firmou krytým žádných jiných styků
a nemá ani jiný·ch zájmů než' že právě jen chtěl umožniti použíti svého
jména k účelům nekalé soutěže. Za těchto okolností není řeči o tom, že
v tomto sporu běží o jeho právo na jméno, a je také zeela [lhostejno,
že byla firma formálně také protokolována a kdy se tak stalo. To nikterak nepřekáží, aby nebylo vyhověno oprávněnému zájmu na ochranu,
opřenému o předpisy zákona proti nekalé soutěži. Správně usoudily oba
soudy, že je zde zaměnitelnost, nechť už by šlo o původní firmu T. A.
Baťa neb o novou akciovou společnost pod firmou, pod níž se žaluje,
neboť v obou případech je pro průměrného zákazníka dominantním
slovem jméno zakladatele podniku, Baťa, to tím spíše, když i v grafickém provedení je tu podoba vedoucí k zaměnitelnosti. S hlediska
předpisů zákona proti nekalé soutěži (§ I a 1I) nemúže býti o tom
pochybnosti, že žalovaný chtěl využíti posíce, kterou v hospodářském
životě získala žalobkyně, její právní předchůdce, způsobem nekalým na
úkor žalobkyně, a že tomu nebylo naopak, jak se nerozpakuje tvrditi
dovolatelka. Správně dovodily oba soudy, že strany jest uznati za soutěžitele ve smyslu § 46 cit. Z., protože obě strany jsou podnikově činné
v IP o do bn é m oboru hospodářSkém; i nesejde na tom, obchodovala-Ii
žalovaná právě také s obuví a s obuvnickými výrobky, zvláště když jsou
tyto druhy zboží ještě také ve firemním znění žalované uvedeny. Jde-li
pak skutečně o podobný obor působnosti, není na dnlhé straně rozhodným, nekryjí-li se obory působnosti do všech podrobností neb nastávají-li
v nich postupně nějaké změny, zůstává-li přece jen v celku při podnicích
podobného, příbuzného oboru hospodářského. Tu pak nejde ani o nějaké
privilegium, na základě něhož by - jak míní žalovaná _ směla ža-
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čís.

vé druhy rozšiřuje, vylučovati
takovým již dříve obcho-

~~ožím

13671.

železniční z~§ě~tn~~. 6 stanov pensijního fondu čs\. stáhúch drah
, Z usta?ove?1
. o :~s.,
,,' 38 .,566/27) ' nevyplývá pro zaměstnance
(vynos
mm. zelezlllc
p r á v ni n á r o k na pnpoctelll lel.
(Rozh. ze dne 22.

června

1934, Rv I 921/34.)

d máhal se na česko
žalo~ce, železniční ~tm~sj~a~f~ž:bní!;. I~~'b'~'zvÝšení
pense. Žaloba

slovenskem statu zapoc em,
h t" s tol i c N e j vy Š š í m s o u. byla zamítnuta s o u dy v sec
I I
,
dem z těchto
d ů vod ú:
..•

f

!

du

Nárok na připočtení. let k době svého ,~~~~st~~s~ ~;~~i~i~žaf~bce
čsl. státních dra~ a 8v dusledku toho roah~;;; fond~ (výnos min. železni~
jen z ustanovem §. odst. 6 st~n~v. tázce zda z tohoto ustanovem
čís. 38.566/27). Jadro sporu. Jes . v Ok na' požadované připočtení let

~~~i!ov!d~rře~;~~~~~t!n~V~;í ~on~0~~á rr~t~~~~típ~n~i~~h~tefoín~~ ~~f

n
volné úvaze st:,tm spra;ry zele,z:Ic~l.l. V §ýměře pense členů tohoto fondu.
státních drah .Jsou obsazeny pr, Pks~ °b~ skutečného nebo započteného
V odst. (6) Jest u~tanovepo, ze, + o d b
v do 10 roků, stane-ll
'1 t '
. ZV by Íl .p r l P o c . e n a o a a z
'.
tVVk
c ens VI mu e.
'b
. k 'h koliv jiného výdělku pro Jmou ez ou
se člen neschopnym Sluz{' y va Ja e ~epnutí anebo poruchu duševní podle
v. lastním zaviněním. Podle
a nezhojitelnou n~moc ,nez .pro, os .
°ddstt · 5(1)2' )kt§er~um~ž~et~~~v~~o~~mp~~li~)j~n vmi~isterstvo žbeleťznic · TautJ'~
o ·s .
.. f d'
kryta zákonem ne o vy ov
ustanovení stanov penSiJm{~o) °!1 u JS~~ dne 17. prosi~ce 1919 čís. 2
k
předpisu čl. VIII. o~st.
l:aně:o~ ustanovení § 62 odst. (1) .~ ,~4)
sb. z. a n. z roku 1920, f3f4 v. 15 ř z platí i pro členy penslJmho
zákona ze dne 25. ledna
.~IS.
,'ď
isem odst (4) § 62 zákona
e Již z doslo~u odst. (6) a (l2)
ústavu státníc!", drah, ~ sh?duJI se
čís. 15/1914 r. z. (sluzebillpr~gm~ I a l' . že se tu uděluje minister1;;. 8 stanov pensijního fo~du J~Jne vyP yva, nění by povolilo za urči
štvu železnic jako. ústřed~IRlr ,ura~~ ~~ ~fi~~čtení let k době členství
tých podmínek Jako vz~ as pl ~\2staveno volné úvaze rozhodujícího
v pensijním fondu, pn ce~z t Jes 'b nebo do jaké míry ovšem z omeúřadu, zda tuto výhodu P?S ysene ~u ~Čtení nesmí připodená doba pře
zením, že i. te~~y, ~ovo~l-h t Ptct Z okolnosti, že pro připočtení ve
sahovlaŤ!§ne8JVY~s~ m{~ru) st:~~~ [SOou 'př~depsány určité podmígky, ne!~te
smys u
o s.
v . . t t '1 nic tohoto zmocnelli pOUZI I
dovoditi nic jiného, než ze m~ms er~ ~?p~kl:dy Jsou-li však podmínky
nesmí, nejsou-li pro to splneny pie
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splněny,

tedy zmocnění toho použíti muze, ale nemusÍ. N eni tedy
v odst. (6) § 8 stanov pensijního fondu čsl. státních drah uložen žalovanému státu žádný závazek k plnění a volná úvaha ministerstva železnic nemůže býti nahražena nebo změněna rozhodnutím soudu, takže
uvedené ustanovení stanov nezakládá pro žalobce právní nárok na
výhodu, které se v tomto sporu domáhá. Správnosti toholo výkladu
nasvědčuje i srovnání s odst. (5) a (7) § 8 těchže stanov, kde se užívá
výrazu »připočte se«, opodstatňujícího právní nárok na připočtení, jsou-li
splněny předepsané podmínky. Dovolatel ostatně sám připouští, že
ustanovení § 8 odsl. (6) stanov pensijního fondu nestanovilo bezpodmínečnou povinnost železničních orgánů, poskytnouti uvedenou tam výhodu, ale snaží se dovoditi, že tuto výhodu jest poskytnouti všem zaměst
nancum vyhovujícím stanoveným podmínkám, jakmile žalovaný stát ji
třebas v jediněrn případě poskytl. Tento dovolatelův názor však neobstojí,
neboť pouhým skutečným povolením výhody v některém jiném případě
by se nic nezměnilo na právním významu ustanovení 03 8 odsl. (6) stanov<
pensijního fondu, jak byl shora vyložen. O tom,co jest účelem řečeného
llstanovení a zda tento účel se na žalobce hodí čili nic, nebylo ani třeba
uvažovati, když i odvolad soud dospěl k správnému právnímu závěru,
že z něho pro žalobce nevyplývá žalovatelný nárok. Dovolatelův poukaz
na obdobu ustanovení o nemocenských pojišťovnách nemá významu,
ježto tu nejde o dávky ze sociálního pojištění, nýbrž. o zvláštní nárok vyvozovaný jen ze stanov penSijního fondu čsl. státních drah.
čís.
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Nekalá soutěž (zákon ze dne 15. července 1927, čís. 111
Označení obuvnického podniku slovem »Batavia« příčí
mravům soutěže.
(Rozh. ze dne 22.

června

sb. z. a n.).
se dobrým

1934, Rv I 954/34.)

Zalující firma Baf a a ·spol. domáhala se na žalovaném Gustavu S·ovi,
obuvníku a majiteli rychlosprávkárny v N., by žalovaný byl uznán povinným zdržeti se dalšího rozšiřování letáků, na nichž k označení podniku žalovaného jest použito slova Batavia, a vzíti z oběhu a zničiti
všecky podobné letáky, jež žalovaný dosud ve svém držení má, nebo
s nimi může nakládati" a zdržeti se dalšího užívání nápisu Batavia umístěného ve výkladní skríni a na vstupních dveřích do svého krámu v N.
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby. D ů vod y:
Jest zjištěno, že do závodu žalující firmy v N. přicházeli zákazníci a požadovali vydání správky, majíce opravenku firmy Batavia. Zafobní žádosti bylo vyhověti, ježto nápisy žalovaného ve výkladní skříni a jmenovitě na dveřích do krámu jsou objektivně způsobilé přivoditi ve styku zákaznickém takovou záměnu s firmou podniku strany žalující, neboť bylo
zjištěno, že se zákazníci mátli, zaměňujíce firmu Batavia za firmu Baťa
a soud ostatně z obou názvů má za to,že každý průměrný čtenář může
si obě firmy zaměňovali. Záměna finny Batavia a Baťa vyplývá také zle·
táků. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y:
Odvolací soud souhlasí s názorem soudu prvé stolice, že zaměnitelnost

čís.
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·est a že žalovaný, používaje slova »Bave smyslu § ~ 1; : z .. ? n .. s. tu J. dnal v rozporu s dobrými mravy soulavia« k oznac.em sveno z:,vodu, Je sli Jest uvážiti, že žalovaný, nemaJe
těže, jak to ma 03) CIt. zak. ~a my.. .. . nějaké firmy vúbec, zvolll Sl
2.ni zákonného predpokladu pOUZlVa.n' ení v nijakém srozumitelném
k označení svého zavodu s~o~o, ,ktere ~ zřejmé sledovalo jen ten účel,
ti
vztahu k jeh~ záv~du neb kl o c~l!no~irmou žalující strany, využilo !ejí
b
aby svou, bXt vzdalen?u po, o no~ I Sto viděl u svého dřívějšího zamestpopulárnostl k vlastmm~, UZltkU J~k t
šem k jeho vyvinění v tomto
navatele N-a v L., kt~!a~t?t skute~~os . ~~oti nekalé soutěži úmysl n~bo
sporu naprosto ne.stacl, Jez o ~ za o~aodsouzení vyžaduje se Jen obJekbezelstnost n~pada ,1.llJa~ ~\vahu a'nitelnosti je otázkou právní a i o.d:
tivnos! nekale souteze. taz a ,za';le B tavia« mohlo vésti k poškOZUJICI
volací soud má za, to, .že. oznacem
aláště vzhledem na stejnost před
záměně s firmo.u zal~J.:cI strany, o
obou stranách o obuv) - to
mětu výroby (zavodm 0JC1??st}) - v~J ~:u~u v několika případech k ta:
tím spíše, když ]Jodle !:Jls~edl
o, tornu vadily udánlivě disjunktivm
kové záměně fakhcky
u!, OS?, ~nkz připojení jména Š., bližší oznaznaky odvoláním zduraznovane,..la o.
.
čení »~ychlosprávkárna ObUVI« a J!naký tv.ar. plsma.
N e j vy Š š í s o u d nevyhovel dovolam.

b

!ez

-d

r
D

ů

vod y:

.
. ' k tk Ý děj jak bvl zjištěn procesOdvolací soud Bosoudll ~pravne s. u vO~om ž~ uznaÍ jednání žalova·
ním soudem, i v otazce ~amel1ltelposh, ~těže P'okud jde o zaměnitelnost,
ného za příčící se dobrym mravum s~h ~dkladu ano bylo zjištěno, že
nebyl jeho právl}í ,úsud~k ~'k Sk?:ko~~ch ~ošlo. D~volatel uvádí,že prt
k záměně skuteme v neko I a pr!pa kl . obstarávají a že jmenovlte
lidé nevěnují dosll pozo;n?sh yec:,n~, r~oho však ne~ůže dovoditi nic
u Ipeněžních ústavů doch,azl k za~~n~m. íše mluví proti němu. Může-li
ve svůj prospěch, pro!o~e p~!nk e . e!l ~~ tam kde pro to není ani podu průměrnýc~,zákazmku ~?JI\ /a~:_~i o poz~ačení, které je podobné a
kladu, tím spise .se ta~,muz~ '! a
o udk záměně. Nelze srovnal!
které již proto hm sp~s,e muzf.}· i ž~ltvaný k označení svého po.dn~ktl
s dobrýmI mravy sout.eze, zvo I I Sf.
'alobkyně když to nema Jllleho
'
'ná podobou na Irmu z
,
. k " fm
kt
slovo, ere upoml ,. b
. ' b 10 využito této podobnosÍ1 uce u,
účelu a podkladu, nez a Y prav~ y.
úkor žalobkyně· že šlo o mOZ'
reklamním v~ prosp~ch žalolvanéh.~ ~ ~&olika oněch případÍ!, kde k zá,
110St také maJetkove uJmy, p yne Jl
měně opravdu došlo.
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.. .
" r byly napadeny opravným
Uznal-Ii pensijní ústav, amz Je~ot vyme y ovinnému pojištěni podléprostředkem, zaměstnanc,: za zames ~~n~:o patřovaci důchod podle při
bajicího a přiznal-li mu dusledkem t~, . SOu~y při řešeni otázky, zda na
slušných zákonů, váže to~o rozhodnI! \18 odst. (2) zákona čís. 26/192~
důchod zaměstnance platl ustanove?t . ěn si započísti na své smluvm
sb. z. a n. a zda zaměstnavatel nem opravn

§

749
' .....01.::>.

JJv/-J -

748

pisem Z 9. ledna 1931 potvrdil. Žalovaná strana odůvodúuje svůj názor
§ 19 zákona ze dne 22. prosince 1924 čís. 286 sb. z. a n. ač právě podle
ustanovení § 21 odst. (3) tohoto zákona srážka se jeví býti nepi·tpustno . Žalovaná strana by podle § 118 zák. čís. 26/1929 sb. z. a n.
u
byla oprávněna
započísti si na své smluvní plnění dávku náležející žalobci ze zákonného pojištění v původní výši ročních 600 Kč bez drahotních přídavků. Jiná ujednání hy byla podle §§ 11,170 zák. čís. 26/1929
sb. z, a n. neplatná a trestná. Žalovaná strana nevyplatila tedy žalobci
za celý rok 1930 Ll52 Kč, jež mu přísluší za prominutá dvě léta do
plných 35 služebních let a nedoplatky z téhož důvodu za měsíc leden a
únor 1931 po 96 Kč měsíčně, tedy dalších 192 Kč: Dále mu žalovaná
strana neprávem zadržela 5.024 Kč, totiž pensijní požitky za rok 1930,
jež mu byly přiznány Všeobecným pensijním ústavem v Brně mén~
o 600 Kč ročně, t. j. původní invalidní renta, kteroU straně žalovamo
dobrovolně přiznává a ztéhož důvodu za měsíc leden a únor 1931 po
(Rozh. ze dne 22. června 1934, Rv II 475/32.)
418 Kč měsíčně, tedy dalších 836 Kč. Navrhl proto žalobce, by byla
strana žalovaná uznána povinnou zaplatiti mu 1.152 Kč, 192 Kč,
5.024 Kč 836 Kč, tudíž úhrnem 7.204 Kč. Žalovaná kromě námitek ve
• Pensijním dekretem ze dne 3 I k •
Mestská spořitelna platiti žalobci 'n vet~a ~918 zavázala se žalovaná
věci samé uplatnila započtením vzájemnou pohledávkU 26.936 Kč, ježto
kV'Jty pe~sijními požitky Všeobec~~~lllll PO~I!~ P?tud, pokud nebudou
si nesrážela přiměřené částky, an jí žalobce neoznámil své invalidní dů
seobecneho pensijního ústavu vB. penslllll o ustavu. Rozhodnutím
chody. Pro c e sní s o u d I' r v é s t o I i c e žalobu zamítl. D Ú'
lobci přjznána invalidní renta ročn~n~~O dn.e ?8:z dubna 19 I 9 byla žavod y: Jest předně řešiti otázku, zda žalovaná strana ve smyslu zákona
va~a, az posléze výměrem Všeohecn~h
KS 1 ?yla postupně zvyšoz 20. května 1930 čís. 70 sb. z. a n. jest povinna propočítati požitky ža4, cervna 1929 byl žalobci řiznán .o penslllll o. ustavu v Brně ze dne .
lobce tak jako by byl sloužil celých třicetpět let, ana mu při dání do
pense dv~ roky služby prominula, či zda je oprávněna přepočítávati po·
624 Kč s ylatností od I. le~na 192~nŽaVdlll duch.od ~elkem ročních
zalobce na zalované spořitelně zaplace~' 7a20~~~~ mz t;t Id: dom~hal se
Žilky podle služební doby jen 33leté, jakž činí podle přípisu ze dne 24.
plosbu. tak!o: Výměrem z 28. dubna 119
c a ~duvodnov.al zalobní
listopadu 1930. Jak z tohoto přípisu vidno, nepočítá strana žalovaná
penslllllm ustavem v Brně y.'
. 19. b~la zalobcl Vseobecným
s plnou penSijní základnou 24.000 Kč, která by pro úředníky žalobcova
Zemská ~řadovna brněnská \~~~na. m~ahdn~ pens.e 600 Kč ročně,
druhu přicházela v úvahu při plných 35 služebních letech, nýbrž vy10bCI vymerem z 20. května 1919 • cr;e~o pe1.lslllllho ustayu sdělila žachází z 33 započítatelných let, takže dospívá k pensijní základně ročnícb
vaÍl ~I !nva1idní požitky, poněvadž ze /a ovana stra~a, nema právo str ho22.848 Kč. Přiznává tedy žalovaná strana žalobci za rok 1930 o Ll52 Kč
ledn I.1 nepřípustné a nelze
.
podle. pensl]!!1 povely jest takové
méně. V tomto směru jest podle názoru soudu správné stanovisko žaloba 1
mho
zákona v neprospech pojištěnce vylučovatiP~y bus anoveDl pe!1s1J
covo, a to vzhledem k ustanovení § 52 vlád. nař. ze dne 26. června 1930
vení se příčící jsou neplatná Ž:I bomezo.v,~1 a )ednání tomuto ustanočís. 96 sb. z. a n., jímž se provádí zákon z 20. května 1930 čís. 70 sb. z.
ce
za
s~yslu ~ákona z 20. května i 930 °čí
al zalovanou. stranu, by ve
2. n, o úpravě odpočivných a zaopatřovacích platC! státních a jiných za:
sb. z. a n. vyplacela mu dle
sveho zavazku z 31 května 1918~'·
městnanců, Citovaný § 52 ustanovuje výslovně, že doba a procentm
čemuž žalovaná vyhověla a . ens"P~zltky' upr~vené podle tohoto zákona,
sazba, které byly vzaty za základ pro výměru dosavadních odpočivných
vyCházela však ze stanovisk/ž !]m pozltky.zalobcovy prQpočítala, Ne·
požitků zaměstnance, zůstávají nedotčeny. Kdy.ž tedy žalovaná spořItelna
n~. tomto podkladě až do té do e. zalobc.e ~lou~ll celý~h 35 let (ačkoliv mu
dekretem z 31. května 1918 - se zřetelem na svědomitou činnost pro"
pnznala mu místo plných hJ fJ.e~s6m p~Zlt~y stale vyplácela), nýbrž
minula žalobci poslední dvě služební léta - a přiznala mu pensi, jako
22.848 Kč ročně takže ho z1{e1.l~'tIC pozltku 24,000 Kč ročně j e n ]
by byl sloužil celých 35 let, nemůže při nové úpravě odpočivných
k~ětna 1918 o 1.'152 Kč ročn{a ~g. v r.ozporu se svým závazkem z 31.
požitků od tohoto podkladu vzájemnou úmluvou stran utvořeného
Vseobeeného pensijního ústavu' B m~llc dnem I; ledna 1930. Výměrem
se zřetelem k dt. § 52 ustoupiti. Jest tudíž po právu zažalovaný nárok
ll1valIdní důchod pobíraný od tol ~ne. zf dne 4.. ~ervna 1929 byl žalobci
na 1.152 Kč za celý rok 1930, dále na dalších 192 Kč za leden
Žalovaná strana zaujala podle s~~ho us avu zvysen na 5.624 Kč ročně.
a února 1931 po 96 Kč. podle pensijního dekretu ze dne 31. května
n?vlsko, že jest oprávněna srážeti ž~ dopiSU ~e. 24. I}stopadu 1930 sta1918 se zavázala strana žalovaná platiti pensijní požitky žalobci jen,
pn znal penSijní ústav. Stojí ted t IQb.C\ loen~ cele pOŽitky, jež mu
pokud nebudou kryty pensijními požitky Všeobecného penSijního ústavu.
za!o~d z nesprávně vypočtený!h s rana z~ ran~ na. stanovisku, že může
Rozhodnutím Všeobecného pensijního ústavu v Bruě ze dne 28. dubna
roene 5.624 Kč se zpětnou platnosf.en~]rlCI pozltku 22.848 Kč srážeti
1919 byla žalobci přiznána invalidní renta 600 Kč ročně, která pak
1.l
přípustná vzhledem k jasné lOt . ed1.la 1930. Tato srážka však
byla, jak vidno z přípisu úřadovny B Všeobecného pensijního ústavu
ení
§. I} 8.ustav
zakona
ze dne
21.
unora 1929 čís. 26 sb, z. a n . coz'P':zaulsbanovellI
o Cl I penSI]llI
v Br
..
.
.
n e· pn-

plněni stanovené v pensi jnim dekr t .,. .
.
městnanc~ podle § 177 zák. čís. 26ilu9~;s~u, o kterou, .byl důchod zaBylo-lt v služební smlouvě za • tn s : z: a n. zvysen.
pr?p~štění a pensionování mají pl~~st
je~ zaruč.~n?, .že při jeho
statnl a zemské úřednlky a v pe '"
ocasne penslJnl predpisy pro
k~zána pense potud, »pokud nebunSljmm dekre!!1 ,b~la ~městnanci při
neho pensijního ústavu', nenl' t"mdsetakryta pens'Jnlml pozitky u Všeobec.'ťI vsech
.
o právec h a povinnostech
. , státních ,. noveno
d 'k _ obdobné UZl
norem
zaručena jen určitá výše pense stejn~r\:;: ~ nýbrž jest tím zaměstnanci
Nesrážel-li zaměstnavatel
• e, j ? dyby byl státním Ílřednlkem.
~č věděl, že by k tomu byl o~es!"a~~ z pe,!se je~o invalidní důchod,
Jest kondlkce toho, co placeno, v~~~~e~a~ o vedome placení nedluhu a
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.
v Brně ze dne 22. května 1931 c " .
hotní přídavek 456 Kč ročně k?s,o.v~nf a e od I. srpna 1919 o dra. ledna 1921, ~výšen na
I ~800 !(Č ročně. Výměrem ze dnee']z, y o
. cervpa 1929 byl na mIste dosavadmho duchodu s drahotním ř' d
ročních 5.624 Kč s Platnosh loJvfeflnz~~~Jnva1idní d~chod celkem
schůzi dne 22 října 1930 .. " ; e na
. Strana zalovaná .ve
ze dne 24. list~padu 1930' r~~h~d?slegek gy~ žalobci oznámen dopisem
pense béře jen 22.848 Kč dále ' a pre1!,e, ze .za pod~lad prr, výměru
odečte, takže zbude roční,~h 17 2z~4 se ~e y lI;valrdm dueh~d 5.624 Kč
měsíčně 1.435 Kč Žal b
,'.. Ke, takze bude vyplaceno žalobci
" .
.
o ce pnznava dobrovolne"
., I
.
srazetl z vyměřené pense co Ů d "
,ze Sl za ovana múže
P
dostával, tedy invalidní ;entu 6~g K~ od,V~eob~en~ho pensij~ího ústavu
rok na neprávem zadržených 5 024 l(!ocne, a clm SI p~oto zalobce nákvoty po 418 Kč za leden a ún'or 193 ~ z!l ,rok 1930, dale na měsíční
platila. V tomto bodu opírá žalobce S ,'. Je~ mku strana žaloyaná nevy. ko.l!a,ze dne 21. února 1929 čís 26 vUJ naro o ustanovem § liS za-·
Pnshhll-li nebo zaručil-li však zamést~dst~vlec
Sl!: par~grafu zm:
kona zaměstnanci pojištěním pov' ,ava e pIe? Ucmnosh tohoto zeí··
nebo nepřímo a byl-li zaměstnav mnemu ~aopa.?'ovací požitky přímo
anebo na základě § 69 odst (2) a~el na d z~dad~ smluvního ujednání
čísti si na smluvní plnění z~ela neb~sav,,:, nI o ,zakona ~právněn zapotění, zůstává toto právo zaměstnavat z casl! d~vky ze zakonného pojišnelze však započísti částku o ktero~lo~~ ~e~otcen~. N~ smluvní plnění
účinnosti tohoto zákona vyu'Jěřen' ch
liC o z naroku, :dskaných do
šuje výměru důchodu z téh' , Yk podle § 177 to~oto ,,;akona převy
padě úhrn tohoto důchodu ~zd~:~o tU,Podl~,dosa:,adUJ~o zakona po pří
čitatelny též drahotní přídavky °dflch/ndavkul nem1!~ jsoú-I~ zaeolobce tohoto ustanovení pro seb~ d~vo~ánazor.u ,so~ u nemuzese vsak zaměstnance veřejného kdežto za'k
2v,al!] Jezto Jest ho pokládati za za...
... , '
. on z
. unora 1929 čís 26' t 'k
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ne oz se spontelna zavazuje v I' ť h
.
,po e
nebude kryta pensijními pOŽitk~Pz a~~:o~eZ~~b uveden()u 'hPen~i jen, pokud
'
"' .. 0 penslJm o ustavu. Nelze
tedy žalované straně u "ť
24.000 Kč částky vYPlát~él žfl~~v~ sr!lzelI, s~ z ~elkové,' roční pense
ústavem v Brně, zejména tedy ročn?č!~~~ofo~g~ ;[~e~b~~6mK,penSijnJm
od 1. ledna 1929 ročnÍCh 5 624 . t
".
C,. _ c a posleze
žalobci shora přiznanou I' 152 'k}to fg~tkKY _daleko prevyšují částku
uznal žalo v n
'"t I
. . c a
C. O d vol a c í s o II cl
O Ů vod . a ou sp?n e nu, p~v~nnou zaplatiti žalobci 5.105 Kč 30 h.

jed~a~ otI;ko~~ z~~a:c;or~~vr~d~~~~eb~f~ý:at~áe~ě~d ~porným! body,

veJC1~ zalobcovy pense srazila za rok 1930 p

'I d yz z ~ove uprazvysené invalidní
'"tk kt.·,
. " a ~a e en a unor 193~!
Všeobecnéh
.. r;ofl y, ele zalobcr pnslnsely za tutéž dohu od
na kolik . o pensl!- us a,:,~ podle zák. čís. 26/29, jednak otázkou zda a

v~né sp~~lfel~~~~a~~y ~~it1~~~/~iič:f~~~d i~~~~~~ fg~~~á~k~

žaloI
y a opravnena srazetr z Jeho pensiJ'ních pažl·tkt"
v"
k d
" , l v e smvs u smlouvy o pe .
oa~~nf~la~i ;~žff~z. PC~l~e ~~~~sep~~' restt:-ilh,čtního zá~ona čís. 2sg/l~~~
e z ec o spornych otazek, dospěl

prvý soudce k názoru, že se žalobce nemuze vůbec ve svů j prospěch
dovolávati ustanovení o zaopatřovacím zařízení v § 118 odst. (2)
čís. 26/1929 (v napadeném rozsudku celkem správně citovaného), ježto
prý jest ho pokládati za zaměstnance veřejného. kdežto zákon čís.
26/1929 jedná o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve
vyšších službách, a že proto jest trvati na ustanovení pensijního dekretu
z 31. května 1918, podle něhož se spořitelna zavazuje vypláceti žalobci
pensi tam uvedenou jen, pokud nebude kryta jeho pensijními požitky
ze Všeobecného pensijního ústavu. Leč názor, že jest žalobce pokládati
za zaměstnance veřejného, je právně mylný. Je sice pravda, že podle
§ 1 zák. ze dne 14. dubna 1920 čís. 302 sb. z. a n. jsou spořitelnv
samostatnými veřejnými peněžními ústavy, ale názvem »veřejnými« se
tu hlavně zdůrazřJUje jednak jejich všeužitečnost a národohospodářský
úkol, při němž zištná snaha ustupuje do pozadí (obdobně jako u t. zv .
veřejných podniků), jednak okolnost, že spořitelny používají záruky
veřejnoprávních korporací. To vysvítá jasně i z dúvodové zprávy k ře
čenému zákonu, podle níž tento zákon je v podstatě jen zrevidováním
a novou úpravou spořitelního regulativu z roku 1844 za účely sjednocovacími, ježto na Slovensku do té doby I. zv. spořitelny byly zřízeny
jako společnosti akciové nebo jako společenstva a sledovaly cíle zištné
a výdělečné, nepožívajíce ovšem záruky veřejných korporací. Ze zákonného označení spořitelny jakožto veřejného peněžního ústavu nelze tudíž
činiti závěr, že se již tím i služební poměr zaměstnanců 'ipořitelních
přetvořil v poměr veřejnoprávní; ostatně i veřejnoprávní korporace,
zejména i stát, mohou míti a vskutku mají také zaměstnance v poměru
soukromoprávním. Dokonce pak nelze napadený výklad § I zák. o spo:
řitelnách vztahovati v rozporu se zásadou § 5 obč. zák. - beze
všeho zpět na někdejší služební poměr žalobcův, an žalobce již v roce
1918, tedy dávno před účinností spořitelního zákona, byl dán do pense.
Mimo to si prvý soudce v dúvodech rozsudku potud odporuje, jak odvolatel důvodně vytýká, že sám, byť í v jiné souvislosti, výslovně a
správně rozpoznává, že žalobní nárok jest opírán v prvé řadě o smlouvy
soukromoprávní z 8. září IS88 a z 31. května 1918. Jest dále uvážiti
nespornou okolnost, že žalobce svým jJensijním pojištěním nepřetržiti':
až do poslední doby příslušel ke Všeobecnému pensijnímu ústavu přes
ustanovení § 2 zák. čís. 89/1920, jímž byli v odsl. čís. 3 z POj'iSl!lé
povinnosti vyňati mimo jiné též zaměstnanci podnikův a ús(avú provozovaných nebo zaručených státem nebo nucenými svazky zájmovými
nebo územními; alespoň nebyl u něho dosud proveden převod· ani podle'
§ 68 zák čís. 89/1920, ani podle §§ 113 a dal. zák. čís. 26/1929.
Není věcí soudu přezkoumávati, stalo-Ii se tak právem čili nic, neboť
podle nesporného přednesu stran a předložených listin jest za to míti,
že o veřejnoprávní otázce pensijní pojistné povinnosti žalobcovy pravoplatně rozhodl povolaný správní činitel v mezích své příslušnosti. Je-Ii
tedy nepochybné, že žalobce měl při nejmenším až do podání žaloby
oprávněný nárok na invalidní důchod zvýšený zákonem čís. 26/1929,
není důvodu, by se mu upíralo právo, dovolávati se proti ·žalované
spořitelně ustanovení § 118 odst. (2) uved. zák. Podle toho měla spoři
telna vzhledem na výhradu v pensijním dekretě z 31. května 1918, tedy
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pro!? také nelze pro započtením namítnutou pohledávku spořitelny nic
vytezlh z ustanovení odst. (2) téhož paragrafu, že částky přijaté bez
oprávnění se srazí při příštích výplatách státních požitků. Pokud se žalovaná dovolává, sm}ouvy< o pensionování, nelze upříti, že podle této
smlouvy byla opravnena pri vyplácení žalobcovy pense srážeti si částky
rovnajíc~ se jeho pensijním požitkům ze Všeobecného pensijního ústavu.
Ale n~U1 sporu o, tom, že až včetně do roku 1929 tohoto oprávnění
nepouz!1a a vyplacela mu pensi nezkráceně. Jest tudíž otázkou zdali
a po.kud si
sraziti
Po té
bylo
by, Jak <se zdá, nasnadě použíti obdobně ustanoveni § 151 plat. zák.
o oprave nesprávné výměry nebo výplaty služebních příjmů. V odst. (8)
tohoto paragrafu se praví: »Byl-li výměr z moci úřední pozměněn nebo
zrušen proto, že úřad vycházel z nesprávné skutkové podstaty, lze požJdovati vrácení neprávem vyplacené částky nejvýše za uplynulou dobu
trí roků. Totéž platí, byly-li zaměstnanci omylem vyplaceny služební
příjmy vyšší, než mu příslušely.« Odstavec (9) pak zní: "Zavinil-li
zaměstnanec, že úřad, vyměřuje nebo vypláceje mu příjmy, vycházel
z nesprávné skutkové podstaty, může býti výměr změněn nebo zrušen
l<dykoliv a vrácení přeplatkŮ požadováno bez jakéhokoliv časového
omezení.« K tomu se dokládá, že ustanovení § 151 plat. zák. platí od
vyhlášení zákona čís. 70/1930 obdobně pro zaměstnance (učitele) ve
a taktéž pro 1. zv. staropensisty (viz § 8 odst. 2, 3 zák.
70/1930, podle kterého zákona se právě žalobce na spořitelně domohl
úpravy své pense). Žalovaná spořitelna se ovšem těchto zákonných ustanovení
nedovolávala, ale s hlediska právního posouzení
jest
to zkoumati, zdali a pokud tyto zákonné
dopadají
na souzený případ. CitovanÝ odst. (9) se sem zřejmě nehodí, poněvadž
ve sporu nebylo a nemůže býti řeči o tom, že spořitelna vycházela z nesprávné skutkové podstaty, a tedy ani o zavinění žalobcově na tom.
Uvažovati lze tudíž jen o případu v citov. odstavci (8) vytčeném, že
zaměstnanci byly omylem vyplaceny služební příjmy vyšší, než mu pří
slušely. Žalovaná
ovšem netvrdila
takovýto omyl
a bylo by lze tvrzení to spatřovati nanejvýš v jejím údaji, že žalobce
jí nikdy neoznámil své invalidní
takže prý o nich nenabyla
Že žalobce k takovémuto oznamování nebyl povinen, bylo již
výše v jiné spojitosti
Avšak podle stavu
nelze ani uznati,
že spořitelna nemohla jiným způsobem nabýti potřebné vědomosti o invalidních důchodech žalobcových. podle pensijního dekretu byla si
·toho
že žalobci
a musela si býti
proti Všeobecnému pensijnímu ústavu požitky podle zákona o
soukromých zřízenců. Tomu svědčí nepřímo i výměr řečeného ústavu
z 20. kvétna 1919, z něhož vysvítá, že se spořitelna domáhala toho, by
z invalidního
žalobcova byly jí hrazeny premie, které
zaň zaplatila. Kdyby spořitelna byla za leta 1919 a 1929 vskutku chtěla
srážeti si s pense žalobci vyplácené jeho invalidní důchod, nic jí nebránilo, by si o dočasné vý,ši důchodu toho nezjednala autentickou vě
domost dotazem u Všeobecného pensijního ústavu. Nemůže se proto
dovolávati omylu v té
že vyplácela
a proto též není
ani za dobu48
žalobci pensi
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let požadovati vrácení neprávem vyplacených částek podle obdoby
odst. (8) § 151 plat. zák. Ale, i když se ustanovení § 151 plat. zák.
ponechá stranou, jest dospěti k témuž výsledku s hlediska § 1432 obč.
zák. Spořitelna byla si podle pi"edchozích vývodů dobi"e toho vědoma,
že při vyplácení pense žalobcovy byla oprávněna sraziti si jeho invalidní
důchod. Když tak nečinila a po všechna léta až do roku 1930, totiž do
nové úpravy žalobcovy pense, mu nesporně vyplácela pensi nezkrácenou,
je zřejmo, že platila mu částku, rovnající se jeho dočasnému invalidnímu důchodu, vědouc, že částku tu mu dlužna není, a nemůže proto
pati"ičné částky vůbec již požadovati zpět, jelikož kondikce je tu řeče
ným zákonným pi"edpisem výslovně vyloučena. Vzájemná pohledávka
započtením uplatňovaná není tedy po právu.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalované.
D

ů

vod y:

Dovolání napadá předem závěr odvolacího soudu, že žalobce je
soukromým zaměstnancem, že proto podléhal zákonu o pensijním po-'
jištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách a že tu proto platí
předpis § 118 zákona z 21. února 1929 čís. 26 sb. z. a n., podle jehož
druhého odstav·ce žalovaná spořitelna, zaručivši žalobci před účinností
tohoto zákona zaopatřovací požitky přímo, nebyla oprávněna na smluvní
plnění započísti částku, o kterou dosavadní důchod pensijním ústavem
mu vyplácený, byl tímto ústavem zvýšen podle zákona čís. 26/1929.
Nižší soudy zjistily v tomto směru, ž.e žalobce byl pojištěn u Všeobecného pensijního ústavu v Brně, jenž mu výměrem ze dne 28. dubna 1919
přiznal zaopatřovací požitky (invalidní důchod) 600 Kč ročně, dále
drahotní přídavek k tomu 456 Kč ode dne I. srpna 1919, zvýšený ode
dne I. ledna 1921 na 1.800' Kč ročně, a že týž pensijní ústav výměrem
ze dne 4. června 1929 mu na základě novely o pensijním pojištění
(zák. čís. 26/1929 sb. z. a n.) přiznal na místě dosavadních důchodů
s drahotním přídavkem invalidní důchod ročních 5.624 Kč od I. ledna
1929 počínajíc. Dále zjistily nižší soudy, že přes ustanovení § 2 čís. 3
zák. čís. 89/1920, pokud se týče § 2 čís. 4 zák. čís. 26/1929 nebyl
dosud u žalobce proveden převod ani podle § 68 prvého zákona, ani
podle § 113 a násl. zák. čís. 26/1929. Pokud se oněch výměrů týče jde o nálezy povolaného správního činitele, jež soudu nelze přezkou
mávati po stránce věcné, ani kdyby se příčily zákonu (sb. n. s. čís.
2198, 2222 a j.). Uznal-li tedy pensijní ústav, aniž jeho výměry byly
napadeny opravným prostředkem, žalobce za zaměstnance povinnému
pojištění podléhajícího a přiznal-li mu důsledkem toho zaopatřovací
důchod podle jednotlivých příslušných zákonů, váže toto rozhodnutí,
jež bylo vydáno správním činitelem v mezích jeho působnosti, i soudy.
Přiznán-li žalobci jako zaměstnanci pojištění podléhajícímu důchod
zvýšený zákonem čís. 26/1929, platí na tento důchod i ustanovení § 118
odst. (2) uvedeného zákona a spořitelna nemůže si započísti na své
smluvní plnění stanovené v pensijním dekretu z 31. května 1918 částku,
o kterou byl důchod žalobcův podle § 177 zák. čís. 26/1929 sb. z. a n.
zvýšen.
'

.
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. t"k'
nepřisouzení vzájemné pohleDalší výtka pravm ~ylu?sl! y, a ~ Ani tato výtka není opodstatdávky žalovanou k za~oc~em nan;!lane. m ani zaměstnancem veřejné
něna. Žalobce nebyl s!atmm zamestr:anc~d' ovídající oprávnění zaměst
správy, a jeho služebm povmnosh / J!mdle Ppředpisů pro tyto kategorie
navatelova nelze proto posu~ova!
v bní smlouvy z
září 1888,
zaměstnanců, nýbrž, jak zřejmo ze vSt~~~ce spořitelny. Že tato pragmapodle služební pragm~hkJ. pro z~m:sstanoveno zákonem čís. 286/ 19~4
tika obsahovala stejne p:~dp!~y, Ja "s 103/1926 pokud se týče, ze
sb. z. a n., pokudv se tyce zakon~m C\'dolm'mi iedpisy to žalovaná
byla později ~měnena nebo. dop~nena, °ě. rokrzalt. Ve sluŽební smlouvě
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nich uredmku, an~ z~ru~,:n~ j}{;! z Nárok na vrácení částek, JIchž se
. jako kdyby byl statmm ure m em"crr odle § 1432 obč, zák., jak odžalovaná domáh,á, test vP[(ltol·~~?U -\i! ~e spořitelna do roku 1930 ~a·
volací soud spravne ucm!. ps eno .' důchod ač věděla že by k tomu
lobci z pense nesrážela jeho mvahdr:!
'oVtě~ím je vázán i dovolací
byla oprávněna - tí:nto , s~ut~ov~ :~~tomě vyplácela pensi nez~á
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d 4 vervence 1931, čís. 131 sb. z. a n,).
Pracovní soudy (zakon ze ne . c , trana k odvolacímu jedllání ve
Nedostaví-Ii se je~ jed~a no:'><> ~~a ~vésti se stranou se dostavivší,
věci pracovní (§ 33 ~-), Jest Jedu ~ strana podle obsahu spisů praarci se zřetelem ke vs':.~u dt~mtaku, ~o odvolacím spise byla již uvedla.
covního soudu a po prlpa e
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(Rozh. ze dne 22. června 1934, Rv II 405/34.)
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spojenv se zameškáním roku. Ježto se odvolatelka (žalovaná) k ústnímu
odvolacímu roku nedostavila, ač byla k němu řádně předvolána, a dostavivší se žalobce učinil návrh na zamítnutí odvolání, vyhověl odvolací
soud návrhu tomu a potvrdil napadený rozsudek jen z t o hot o
d ů vod u, neobíraje se vůbec obsahem odvolání. Odvolací soud řídil
se při tom zřejmě předpisem § 3<16 c. ř. s., ač tento paragraf výslovně
necituje. Při ústním jednání podle § 33 zák. čís. 131/ 1<131 n:eplatí
ustano~ení § 491 c. ř. s., že se o odvolání projednává, i když jedna
neb obe strany se nedostaví, neboť § 33 cit. zák. nařizuje, že o řlzení
před odvolacím soudem platí obdobně ustanovení civilního řádu soudního o řízení před s bor o v Ým i s o u d y p r v n í s tol i ce j a k o
s o u d y pro c e sní m i, čímž je vyloučeno použití §§ 461 až 501
c. ř. s. Jest tedy v takovém případě postupovati obdobně podle předpisů
o sborových soudech první stolice. Nedostaví-li se tedy jen ta neb ona
strana k odvolacímu jednání, má jednání býti provedeno jako při sborovém soudu první stolice - se stranou se dostavivší - ard se zřetelem
ke všemu tomu, co druhá strana podle obsahu spisů soudu pracovního
a po případě také v odvolacím spise byla již uvedla (§ 399 odstavec "
prvý c. ř. s.). Rozhodnutí odvolacího soudu následkem zmeškání v základě § 396 c. ř. s. není však možným, ježto nejde o zmeškání prvního
roku, nýbrž o zmeškání ústního jednání v době, kdy již zmeškavší
strana učinila ve věci samé prohlášení a udání o skutkových okolnostech,
obsažené v dosavadních protokolech a přípravných spisech a kdy byly
také provedeny důkazy v řízení před první stolicí (§ 399 c. ř. s. a § 33
zák. čís. 131/1931). Odvolací soud, vycházeje z uvedeného mylného názoru, neprojednal věc znovu v mezích shora naznačených a tato vadnost
v dovolání uplatúovaná - jež však nezpůsobuje zmafečnostpodle
§ 477 Č. 4 c. ř. S., jak dovolatelka neprávem za to má - byla způsobilá
zameziti úplné vysvětlení a důkladné posouzení rozepře (§ 503 Č. 2
c. ř. s.). Bylo tudíž, jelikož je potřebí nového jednání u odvolacího
soudu, podle § 510 c. ř. s. a § 35 zák. Č. 131/1931 se usnésti, jak
se stalo.
čls.
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Odklad exekuce povolené k provedeni prozatímního opatřeni, jímŽmá
býti zajištěn zdržovací nárok podle zákona o nekalé soutěži, nemůže býti
povolen.
(Rozh. ze dne 23. června 1934, R II 311/34.)
Ve sporu pojišťovny H. proti pojišťovně V. o zdržení se UZlvam
označení H. ve firmě bylo k návrhu žalobkyně usnesením ze dne
17. března 1933 k zajištění žalobního nároku žalované zapovězeno,

by nepoužívala ve své firmě označení H., a bylo jí přikázáno, by se v budoucnosti takových označení zdržela. Na základě tohoto pravoplatného
usnesení byla povolena usnesením ze dne 22. listopadu 1933 exekuce.
Žalovaná domáhala se nepřípustnosti exekuce žalobou podle § 35 ex. ř.
a navrhla též odklad exekuce, jejž s o udp r v é s t o I i c e povolil.
Rek u r sní s o u d zamítl návrh dlužnice na odklad exekuce .., D ů·

.
.'h
tř' (usnesení ze dne 17. března
vod y: Účelem prozal1mm o opa em
í blíže označeného a tento
1933) bylo zajištěn~ ~árok~ v ,tomto ku~~es~~l_li by povolen odklad této
účel měl býti uskutecnen ve em m, e~e. u" 'lu (zajištění nároku). Odklad
exekuce, znamenalo by t~ .zfemozne;lln~~~ prozatimního opatření a úodporoval by povaze a uco. u na~rze . d slov § 42 a násl. ex. ř. nelze
čelu následující ~xekus~· PJ~s prs~:~i~r o~klad exekuce. Že při exeproto v souzenem pnpa e p Ip , dl § 42 a násl. ex. ř. nelze
sloveno a jest to též
kuci zajiš!' ovací odklad. exeku~e .l2? e d
povoliti, bylo již vídeúsky~ ne]v~ssl~6s~~e~~a 1~27 R I 200/27 (čI!.s~
vysloveno v rozh. ne]v. ~9~ u ze e ního opatření vyžaduje však jeste
sb. 6905). Povaha..a uce .. proz~ lm uce ab exekuce nebyla odlože~a,
více než povaha .a ucel,zaJ1sťd~<l;c~e~ek při p';dání rekursu (dovolaclho
a lze prozatimm opatrem, o °kZ\1 ]e~ ak při podání žaloby podle § 35
rekursu) podle § 396 ex .. r., m ~ IV vs
, ve. smyslu
r.
,
ex. r.
, , . § 42 adnasL ex.
hověl dovolaclmu rekursu.
Ne]vyssl sou nevy

t

D ů vod y:

. , ..
'k
f kterou dovolací rekurenti spatřují
Nemůže býl! recI o neza o~nos \ože ustanovení ono nenařizuje pov porušení předpISU § 42 ex·,r.'hPr~, dech kde podána byla žaloba
volení odkladu exekuce. ve Ivse~, p~J;J po~echává rozhodnutí soudu
§ 35 ex. ř., a za všech o.ko nos I" ny, osouzení. Než i tu jest dáti z<l;
podle případu. ~de tedy ~n ~ p~v~~o~atímní opatření již pravoplatne
b b I vyhověno návrhu na odklad
pravdu rekursmmu sou~, ze
povolené bylo z~e1a zn:arenoědk~ r~zd11~ mezi exekucí k zajištěn!, )'roexekuce. Rekursm soud ]e v. o 'k'~dě něho vedenou a nezashra mzatímním opatření'!,!, a ~~~5uc~ na ~a fehož se dovolává k podpoře sv~ho
kterak, že se rozh. CIS.
..,~".n' ~ikoli exekuce na základě prozat1m~f~~r~pa1te~í~~~~~~et: ~:~ls v~týkaného rozpoTU se spisy.

k

;;:;1

čís.

13676.

"
Pensijní po jištění.
Pojem prací převážně ~use~~l1ch;
sluha stro'ů a jenž musl na toStrojník, jeh?ž úkOlembJest nzty~~lv~a~~ úkony ~ožnil. nekoná práce
piče jen doz~rah proto, a Y mtl
převážně dusevnt.
)
(Rozh. ze dne 23. června 1934, Rv II 275/33.
. b' r
městnavateli odškodného plažalobce domáhal se n~.sveI? yva em za • 1931 na místě pensijních
cením doživotní renty pocma];c 1. I:r~~~~=~1 nepřihlásil žalujícího zapožitků z důvodů, ~e žalo~.~nJ ;zames ce sní s o udp r vé s t o I i c ~
městnance k pens1Jll1m~ pO]1stem. P r? O způsobu žalobcových pracl
uznal žalobní nárok duvo~em P? p~a~\cova spočívala, její manuelní ~
uvedl v d ů vod ech: V cem p:ace za,o 'r M státní zkušební komlsar
duševní složku pop.sal ~ou~ul s~edek I~:ivlasi~ího postřehu, protože ve
parních kotlů, klery P!~CI zalo, cf~~ zJ' ednou ročně od roku 1919 do roku
své úřední funkCI navstevova za o e
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1931. Podle tohoto svědectví k manuelní složce patří udržování ohně
v topeništi, napájení kotle vodou, opravení parního stroje přibrušo
váním, ztužováním, mazáním, předehřátí, válce stroje, spouštění parního
stroje. K manuelní práci měl žalobce pomocného topiče, který přiváží
uhlí, odváží škváry, pomáhá při čištění parního kotle a parního stroje
pod žalobcovým dozorem a který pod dozorem žalobcovým konal také
práce mazače strojů. Ostatní složky žalobcovy práce byly podle svědectví
inženýra M-a duševnÍ. Žalobce zjišťuje na manometru potřebné napětí
páry. Zjišťoval stav vody v kotlech na dvou vodoznacích. Kontroloval,
zda nejsou ucpány a zda správně ukazují, reguloval tah na šoupátku,
což vše vyžaduje pozorování. Přesné pozorování vyžaduje produkt hoření, nehledíc k praksi je k tomu třeba dobrého vnímání, kdy spalování
odpovídá co nejlépe hospodárnému využití paliva. Mimo kotel obsluhoval žalobce parní stroj, musel stále pozorovat, je-li k práci způsobilý.
Po předehřátí musí býti stroj opatrně spouštěn, což vyžaduje velké
opatrnosti a zodpovědnosti. Strojník pozoruje parní stroj v chodu, zda
chod není rušen, zda nejsou nárazy, zda ložiska se nezahřívají, což vš~
vyžaduje neustálé kontroly. Kdyby nebylo neustálého pozorování, došlo
by k poruše po případě k výbuchu parního kotle. Nedostatečné kontriOlování stavu a tlaku páry přivodilo by poškození parního stroje. Potřeba
páry musí býti přizpůsobena chodu a zatížení pracovních strojů v závodě. Je-Ii velká výkonnost, musí se pára »forsírovat« a zase opačně. Na
přiděleného pomocného dělníka musí mít strojník intensivní dozor hlavně
z počátku, než se topič zapracuje. Od vol a c í s o u d neuznal žalobní nárok důvodem po právu. D ů vod y: Pro žalobce, který byl zaměstnán v závodě žalovaného od 15. dubna 1912 do 31. srpna 1915 a pak od I. června
1918 do 30. listopadu 1931, přieházejí v úvahu tři zákony o pensijním
pojištění, a to císařské nařízení z 25. června 1914 čís. 138 říšs. zák.,
zákon ze dne 5. Února 1920 čís. 89 sb. z. a n. a zákon ze dne 21. února
1929 čís. 26 sb. z. a n. § 1 čís. 3 uvedeného ds. nač. stanovil, že pojištěním jsou povinni, kdož podle způsobu svého posstavení mají ráz úřed
níků nebo vykonávají pravidelně převážně duševní služební výkony.
Podle § I čís. 3 považují se za převážně duševní služební výkony: d) ří
zení závodů, závodních oddílů nebo obchodních míst, e) vyšší dozor
k pracím jiných osob. Podle §' I odsl. (2) a) zák. z 5. února 1920 čís. 89
sb. z. a n. plativšího od I. července 1920 do 1. ledna 1929 je pojištěním
povinen a podle ustanovenítdhoto zákona pojištěni jsou zejména zaměst
nanci, kteří vykonávají převážně duševní práce, nebo kteří k pracím
jiných osob pravidelně dozírají, jako dílovedoucí, stavbyvedoucí, políři,
mistři, dozorci atd., b) ti v podnicích, kdož vykonávají kupecké nebo jiné
vyšší služby ve smyslu zákona ze dne 16. ledna 1910 čís. 20 ř. zák.
o obchodnkh pomocnícíclt. Podle § I odst. (I) čís. 4 zák. z 21. února
1929 čís. 26 sb. z. a n. jsou pojištěni zaměstnanci, kteří vykonávají práce
po rozumu zákona o obchodních pomocnících. Rozsah pojistné povinnosti stanovil první odstavec § I tak, že rozdělil zaměstnance (zákon čís.
819/20) na dvě skupiny, na pracovníky ruční (manuelní), konající vý"
lučně nebo převážně práce fysické, kteří pensijnímu pojištění nepodíéhají, a na všechny ostatní - 1. j. pravé duševní pracovníky, kteří tom'llto
pojištění podléhají, a v II. odstavci jen příkladmo uvedl kategorie těchto
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ností žalovaného, by žalobce přihlásil k tomuto
vaného proto zavinění podle § 1295 obč, zák,
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
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pojištění.

Nestihá žalo-

vo d y:

Jde o to, zda žalobce podléhal povinnému pensijnímu pojištění podle
zákonů v napadeném rozsudku správně uvedených, Dovolatel vyvozuje
pojišťovací povinnost z toho, že žalobce konal v podniku žalovaného
práce převážně duševní a že náležel k osobám dozorčím jmenovaným
příkladmo v § I odst. (1) a) zák. ČÍs, 89/1920 (§l odst. ](1) čís, 6 a)
zák, Č, 26/1929), Podle zjištění nižších soudů konal žalobce službu jako
strojník při obsluze parního stroje a všech strojů v cihelně a konal. jako
takový ony práce, jež jsou v rozsudku procesního soudu první stolice dopodrobna uvedeny a podle nazírání svědka ing, M-a roztříděny v úkony
ryze manuelní a úkony spíše duševní. Nejvyšší soud schvaluje závěr odvolacího soudu, že celkový ráz žalobcových úkonů není takový, by byl&
lze mluviti o činnosti převážně duševnÍ. Lze připustiti, že žalobcovy
práce z valné části vyžadovaly neustálé a bedlivé pozornosti, avšak tato
okolnost nekvalifikuje ještě žalobcovu práci na práci převážně duševní,
neboť i dělník konající práci povahy naprosto fysické (na př, hodinářský
pomocník, dělník zaměstnaný v dílně na jemnou mechaniku) neobejde se,
má-li práci konati správně - , bez pozornosti, jejíž míra jest podmíněna
povahou výrobního procesu, Ani potřebná míra zkušenosti ještě nedodává o sobě činnosti ráz práce převážně duševní, neboť tyto momenty pozornost a po případě větší obratnost a zkušenost, mohou býti jen podkladem pro roztřídění pracujících do stupně kvalifikace, avšak nikoli
podkladem pro rozlišení práce v podstatě převážně manuelní a práce
převážně duševnÍ. Vynaložení pozornosti a zkušenosti nabyté dlouhou
praxí jest arciť duševním procesem a tudíž v jistém smyslu činností duševní, avšak tato stránka žalobcovy práce jest právě jen pomůckou a
předpokladem k obsluhování stroje, tedy práce manuelní, která jest
vlastní podstatou zaměstnání strojníka (viz rozhod, sb, n, s, Boh, 2977,
2934,3447 a j. Dr, J Gallas, výklad k zák, o pensijním pojištění str.
48, 49), Pracemi převážně duševními jsou práce, při kterých podstatná
část činnosti záleží v pochodech myšlénkových, které potřebují vnějšího
oísemného nebo ústního výrazu (příkazu, disposice, prohlášení, záznamu a pod,) jen proto, aby se mohly státi zřejmými, nebo práce, při
nichž podstata činnosti záleží v tvoření vlastních úsudkú, Tyto předpo
klady nejsou u strojníka dány tím, že musí pozorovati manometr, stav
ohně v topeništi a spalování, regulovati tah, pozorovati, je-li parní stroj
k práci způsobilý, kontrolovati, zda se ložiska nezahřívají a zda magnety nejsou ucpány a pod. ~ neboť jde tu o úkony, při nichž zaměstnanec
prostými smysly získává skutkové poznatky, je zpracovává a uspořádá
v určité závěry, jimiž fysický pracovní výkon - třeba za pomoci odborných znalostí - je podmíněn a řízen, a i dělník konající práci povahy
naprosto fysické, má-li ji konati rozumně, neobejde se bez určitých čin
ností my,šlenkových, které řídí jeho fysickou práci. Hledí-Ii se k věci s tohoto stanoviska, jest opodstatněn závěr, že duševní stránka žalobcových
prací nebyla ani co do kvantity, ani co do kvality takového rázu, abv
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soudu, působil tim ve vlastnosti hlasujícího rady jako člen sborového
soudu a jest mu započísti i tuto dobu do pětileté doby stanovené v § 6
adv. řádu.
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Ýbor a d v o kát n í k o mor
zamítl žádost Bohumila F -a,
vrchního soudního rady v. v., o zápis do seznamu advokátů. D ů vod y:
Z osvědčení presidia krajského soudu v Čes. Budějovicích vysvítá, že
jste byl jmenován radou zemského soudu pro krajský soud v Čes. Budě
j ovicích dne 27. prosince 1912 a dne 16. prosince 19 I 9 radou vrchního
zemského soudu, v kteréžto hodnosti až do konce října 1927, kdy dán
jste byl na trvalý odpočinek, jste působil. Po celou tuto dobu 15 roků pů
sobil jste výhradně u okresního soudu v Čes. Budějovicích. Občas zasedal jste jako náhradní člen v senátech krajského soudu, zejména v době
soudních prázdnin. Byl jste tedy po 15 roků radou ,pokud se týče vrchním
radou zemského soudu, podle tehdejší terminologie. Nepůsobil jste však
po dobu pěti roků jako hlasující rada u soudu sborového, jak vyžaduje
§ 6 adv. ř. jako podmínku pro zápis do listiny advokátů. Výbor advokátní komory nesdílí názor, že každý pro sborový soud jmenovaný rada
již tímto svým jmenováním působí jako hlasující rada u soudu sborového. Zákon nespokojuje se s požadavkem prostého jmenování radou
u soudu sborového, nýbrž výslovně klade za podmínku působení jako
rada hlasující. Tento přídavek »hlasující« neměl by jinak žádného
smyslu, neboť každý rada sborového soudu měl již po zákonu samém
(§ 30 zák. o soud. org.) právo k hlasování, aniž by zvlášť uděleno býti
musilo. Přídavek >,hlasující« neznamenal tedy zvláštní kategorii soudních
radů, nýbrž označuje v zákoně jen funkci, že skutečně právo hlasovací
vykonává. Podle tehdejšího pojmenování »rada zemského soudu« přidě
lený k soudu okresnímu právo hlasovací nevykonával a nebyl tedy hlasujícím radou. Kdyby názor Váš opírající se sice o rozhodnutí nejv. soudu
ze dne 9. června 1933 R I 477/33 byl správný, pak hy nebylo lze vy,
svět\iti: a) proč zákonodárce výslovně uvádí označení >,hlasující rada
u sborového soudu«, když kategorie »hlasujíc.í rada« neznačí zvláštní
hodnost, od ostatních radů odlišnou, b) proč zákonodárce výhodu § 6
adv. ř. poskytnouti chtěl jen radům zaměstnaným u okresních soudů
v sídle soudů sborových a nikoliv soudním radům působícím v míste<:h
jiných, když služba těchto radů u všech soudů okresních je stejná, neclrať
působí kdekoliv; spíše naopak byla .působnost soudů okresních v sídlech
soudů sborových proti okresům venkovským súžena. An jste tedy nesplnil podmínku § 6 adv. ř., nebylo lze vyhověti Vaší žádosti o zápis
Váš do listiny advokátů. Val n á hro m a d a a d v o kát ní k omor y nevyhověla odvolání žadatelovu a to z d ů vod Ů, jež jsou uvedeny v napadeném usnesení komorního výboru a dodala: K Vaším vývodům se podotýká, že dovolané Vámi rozhodnutí nejvyššího soudu
v Brně ze dne 9. června 1933 č. j. R I 477/33 nemohlo přívoditi změnu
názoru advokátní komory, poněvadž se komora drží jasného doslovu zákona, hledí také k jeho smyslu a při výkladu jeho dbáti musí obvyklých
zásad právních. V § 6 adv. ř. se jasně stanoví, že pro zápis do listiny
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advokátů požadavek doktorátu, přípravné praxe a advokátní zkoušky netřeba vykazovati takovým hlasujícím radům, kteří tuto službu po pět
roků konali u sborového soudu. »Verwendung« značí skutečné služební
použití a nikoliv pouhé jmenování nebo způsobilost k použití (rozhodnuti
víd. n. s. ze dne 7. července 1908 Č, j. R 755/8 ]. Bl. 1908 str. 419).

8

Nejvyšší soud vyslovil v rozhodnutí ze dne 9. června 1933 č. j. R I
477/33 čís. 12.683 sb. n. s. názor, že ustanovení § 6 adv. ř. žádá jen,
aby bylo hlasujícího rady sborového soudu v této vlastnosti po pět let použito, aniž by způsob použití obmezovalo výhradně na činngst přímo
u sborového soudu, nebo dokonce jen v senátech sborového soudu; byla-li
mu tudíž přidělena soudcovská činnost u okresního soudu v sídle sborového soudu, působil tím ve vlastnosti hlasujícího rady jako člen sboro>vého soudu a jest mu započísti i tuto dobu do pětileté doby stanovené
v § 6 adv. ř. Od tohoto názoru nemá nejvyšší soud důvodu se odchýliti
a dodává se vzhledem k dl1vodům napadeného usnesení: Spis Lohsingův
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(městského) obvodu, v nemz, nf1S us ého soudu byla z toho vyhrazena
soudu; a okresnímu souddU v sld~e) s~o~~;onával tedy takovÝéhokresn~~o~~
.en určitá část (§ 12 o s t3'vec
u .ako součást sborov o s,ou " .
~oudnictví proto, poněvad,~ bf~ kžl~~éh~ rozdílu mez} soukdci p~so~~~d'~
legován. Jur. norma neClilI
; udci u delegovaného o resm o
,
"
a mez.daneho
SO,
pllmo u sborového soudud'"
a dv. 'r . z roku 1868: nelze
, . takovy
bo
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Každý ke krajskému soudu jmenovaný rada zajisté má práva rady hlasujícího u tohoto soudního dvoru, leč ne každý rada tato práva skutečně
vykonává. Když radu ke krajskému soudu jmenovaného president přidělí
k soudu okresnímu, nepřestal tím ovšem býti členem soudu krajského,
avšak službu koná, použito jest jeho služeb nikoli u krajského, nýbrž
u okresního soudu; nehlasuje však ani u toho ani u onoho. Kdyby zákonodárce z roku 1868 byl chtěl uděliti soudcovské privilegium každému
soudnímu radovi v sídle sborového soudu, byl by býval v § 6 adv. ř. použil nepochybně jiného rčení, zejména na místě »Verwendung« musil by
užíti slova »Anstellung« nebo »Ernennung«; uad to by byl zajisté vynechal přívlastek »hlasující«, ježto každý rada jest oprávněn k hlasování.
Nesvědčí tedy doslov zákona pro stanovisko Vaše. Výklad Váš nenl
v souhlasu ani s duchem zákona, jenž uděliti chtěl privilegium jen určité
kategorii soudních radů. Těžko by bylo nalézti rozumný důvod, že by
zákonodárce toto privilegium uděliti chtěl i radům u okresních soudů
v sídlech krajských soudů sloužícím a nikoli také radům u soudů
v městech okresních, kdyžtě služba všech těchto soudních radů v podstatě
jest touž. I když jste někdy, jak uvádíte ve svém odvolání, zasedal
u krajského soudu jako náhradní člen senátu neb jako člen senátu feriálního, dělo se tak přece jen občas a není prokázáno, že tato občasná
funkce Vaše naplnila dobu celých pěti roků. Nad to Váš výklad § 6 adv.
ř. třeba byl v souhlase s rozhodnutím nejvyššího soudu z 1'. 1933 jestextensivním výkladem zákona vyjimečného, což není přípustno. Tyto názory komory kryjí se s literaturou (Lohsing str. 58 a násl.). Není to tedy
a,kademické lpění na názoru opačném, než vyslovil nejvyšší soud, nýbrž
zřetel na přesný předpis zákona, pro který nebylo možno vyhověti komornímu výboru Vaší žádosti a Valné hromadě Vašemu odvolání.
N e j vy Š š í s o u d vyhověl odvolání žadatelovu, zrušil napadené
usnesení jakož i usnesení výboru advokátní komory a uložil mu, by, nehledě k důvodu, pro který zamítl žádosť o zápis do seznamu advokátů,
o tomto návrhu znovU rozhodl.
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~~~nJ::~; ;r~esbor~vý. ~oud a. nikoliv to~~ce ř ~A.slako.Yéto samo~oud·
] 'I rávo hlasovaC1, ma kval~flkacl §d
řiděluje práve tak presld:nt
o
~o~:kl úkony přín: u s~~ě1~~~or:d~ j':nfnovanéhb soudu ..u ~~~{;Vst~
sborového soud~, Jako Id'
sídle sborového soudu. Jest1~Zhe
d jest
soudu k okresm mu sou u v , m soudu v sídle sborove o .sou
rového soudu přidělený <;kresm ; jako rada vykonávající. Jen sa~r

~~~d~o~~~é č~~:: ~\i~~e~o S~~~?~t~o :~~dii~e~ěf~~li n~~ěnr~~zd~
a není rozumového d~vodU, plOC
s hlediska § 6 advok. 1'.

čis.

\

\

13680,

'h řizeni nesporného ze dne
.
. kladních ustanoveních soudnt o
00 b
a n
tředek
Zákon o za
19. Zčea,rvk:e~93J~~~e!á ~iit:' rek~sni..tá~lasetí ~~~od:r~~1 J:~~ spisy
I § 45 zákona a poCl
'
prvého soudce ~h e u soudu prvé stolice.
od soudu rekursnl o
(Rozh. ze dne 27. června 1934, R I 736/34}
, .
'atrovnické~.o
r sní s o u d zmeml usnesem ( ~f § 45 zák. cis.
R ek U
rekurs prvého s,oudu po e
s o udu. Dovolací , " s o u d odm1l1.
100/1931) Ne] vySSl

i.
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Důvody:

?ákonem stanovená lhůta rekurs'
,,'
nl I ' ,
prveho soudu podle § 15 nesp pat p a:1 §I pro ?pravn>:, prosti'edek
(sb, n, s, čís, 1385) a počítá se' ode "nym
4!? zakona CIS, 100/31
kursního u soudu prvé stolice (l Bldn~5r1i7 dosly spisy od soudu reR V 511/17), V tomto případě došl ~ ,
, ~ozh, z 28, srpna 1917
1934, dovolací rekurs prvého SOUd: b P/sy ~ y~eho soudt; dne 3, dubna
to,;an Je 19. dubna 1934) ted' b
Y po an ne 5. k~etna 1934 (daIhuty rekursní § 36 (l) zákon; číll (ozOn/esle9n3IPo up:lynutr, p_at?áctidenní
,.
, tudlz opozdene.
čís.

13681.

Delší rekursnllhůta PQdle § 83
_ I t' .
.
VQdy a 'Otázky, jež plynQu z PQvah ex:~. pal Jen, .lde~1i v rekursu 'O dů
až 82 ex. ř.
.
Y vecI a ze speclelmch předpisů §§ 79
(Rozh. ze dne 27. června 1934, R I 747/34.»
Soud prvé stolice p n
k'
'
exekučního titulu, Rek u r s ,ovo I eJe UCl r;a základě cizozemského
opozděný. D ů vod y' Na a~ I ,s o u
~dmltl rekurs dlužníka jako
čeno dne 14, února 1'934 ~tíž~~~t ubnrsenl d~ylo povinné straně dorutudíž 14. dne po ,doručení. Jde o řešln~ p~ ana dne ,28. úno~a 1934,
kursu proti povolení exekuce ve smyslu ~fky, ,zd,a CI?lla I~u? k re§ 65 ex, ř. osm dní. Jak 'iž ne' _"
ell· 1. ctrnact dnr, CI podle
J
stran ze dne 21. října I 933 ty:ssk S~U~{fíhOdl '::,exekuční věci týchž
předpis posledního odstavce §
,,3~.I ClS. ,sb. 12939 platí
a p!ípu;;tnost mimořádné dovolací :~Ž~· t(c)trnactrdenn~, rekur~ní lhů!t?
vynzem rekursu o otázk a zá'm
o;; I, J~~ pro pnpad, ze Jde pri
sc~claln!, Jez p}ynou z povaht věc'i
a ze. speciálních Předpis,?' §§ 7b
podana z důvodů které souvise"
. ex. r., tudlz pokud Jest strZnost
exekučního titulu: Pokud všaJI otazfou vykonaJelnosti cizozemského
nýbrž z důvodů nesouvise 'ících s Izno~ nenr podana z těchto důvodů,
titulů a z takových důvodů J týk "s, htazk~1;l vykonatelnosti exekučních
mohou vyskytnouti při kaidé j~~I,CIC Je o azek pova~y obecné, které se
kučr;ího titulu, neplatí výjimečný ep~~d ~~I §~3zaklage tuzemské~o e,!:~
pade nepodala povinná strana slížn p ,
ex. LV, s?uzenem pnvykonatelnosti cizozemského exekuč o~~
z
ff~Odt1Jouv~seJ!clch
s otázkou
l
že není přesně určen ředmět žád ? I u U. _ ,pl~tnovala především,
zlaté koruny neexistují Ppročež pry' aneh? ~lnellI, :e, rak~usko-uherské
chybený ježto měla bylti
d
nkavrzen y exekucnl zpusob jest po'h I, ,
ve ena exe uce podle § 346 e
ďl
_
vym~ aJ!cI strana neosvědčila způsobem
d'
x. r;, 31 e ze
vymahané pohledá k
f
uve enym v § 9 ex. r. prechod
jišf ovny a konečně vn~d~vo;~~~st~ na tu~emskou _representaci této po-

§

'sl
Iž
f__

o

v

~~1tCě~tv~~~f~~n~~~~~fc~0~0~~ík~~~~~~~~J;p~~!:~ E~f!~~~ž Vi~e;~:

z
a 81 ex. ř.,nýbrž z důvodů které s
z uvo u uv . e~~ch v §§ 80
exekuci na základě tuzemského exebt_m?hou vysk~n,outl pn. každé, jiné
natelnosti cizozemského rozsudk
bcmho trtulu, l~zto s olazkou vykou Vll ec nesouvIseJ!. Plynula tudíž stě'o

žovateli jen osmidenní rekursní lhůta ve smyslu § 65 ex. ř., a byl
rekurs podaný teprve čtrnáctý den po doručení opozděný.
N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a ul(}žil rekursnímu
soudu, by nepřihlížeje k zamítavým důvodům uvedeným v napadeném
usnesení o rekursu dále jednal.
Důvody:

V zásadě jest sice souhlasiti s rekursním soudem, že to, co bylo uvedeno o přípustnosti mimořádného dovolacího rekursu v rozh. čís. 12939
sb. n. s., k němuž rekursní soud poukázal, platí obdobně a důsledně
i o delší rekursní lhůtě § S3 ex. ř., že by totiž tuto delší rekursní lhutu
bylo lze uznati jen v tom případě, pokud v rekursu jde o důvody a
otázky, jež plynou z povahy věci a ze specielnkh předpisů obsažených
v § 79 až 82 ex. ř. Než v souzeném případě opíral rekurent tvrzenou
nepřípustnost exekuce i o předpis § 81 ex. ř. Jest proto uznati, že byl
rekurs, a t o t a k é vos t a t ním o b s a h u, podán včas a bude
teprve při věcném vyřízení rekursu uvažovati o tom, je-li rekurs opodstatněn, pokud se opírá též o zmíněné již místo zákona.
čís.

13682.
I

r

Vymáhající věřitel, jenž vědQmě navrhl exekuci na věc nepatřící povinnému, nýbrž 'Osobě třetí, ručí jí za škQdu tím vzniklQu.
Třetí QSQba Svou škQdu sPQluzavinila a musí ji nésti stejným dílem,
věděla-Ji včas 'O exekuci na její věc a nepQdnikla nic na obranu svéhQ
práva.
(Rozh. ze dne 27.

června

1934, Rv I 1747/32.)

Žalobci měli motorovou trojkolku uloženu v garáži spolku Č. Spolek
dal trojkolku do úschovy žalovanému spediteru, jenž zažaloval
skladné proti spolku Č. a, vysoudiv spor, vedl k vydobytí této pohledávky exekuci na trojkolku, jež pak byla v dražbě prodána. Žalobou,
o niž tn jde, domáhali se žalobci na žalovaném zaplacení 14.000 Kč
(prý cena trojkolky), tvrdíce, že žalovaný, podávaje exekuční návrh,
věděl, že trojkolka nenáleží spolku č., nýbrž žalobcům. O b aniž š í
s o u d y žalobu zamítly.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky nižších soudu a vrátil věc
soudu prvé stolice, by dále jednal a znovu rozhodl.
Č.

D u vod y:
Odvolací soud zjistil, že žalovaný učinil návrh, by mu k vydobytí
pohledávky proti klubu Č. povolena byla exekuce zabavením a prodejem
trojkolky v jeho úschově jsouCÍ, a že, čině tento návrh věděl, že trojkolka
není jměním strany povinné (klubu č.). nýbrž že je vlastnictvím žalobců. Mylně má odvolací soud za to, že žalovaný nejednal protiprávně,
poněvadž prý se zabavení stalo správně podle předpisu §§ 253, 262
ex. ř. a návodu pro soudní vykonavatele a poněvadž prý žalobci o tomtD

-
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zabavení věd ě I i a tudíž měli možnost brániti se proti nemu žalobou
podle :§ 37 ex. ř. Předpisy §§ 253, 262 ex. ř. a návodu pro výkonné
orgány upravují jen formálně výkon exekuce, majíce na mysli pravidelný případ, že předměty v držení povinného, patří k jeho volnému
jmění a že proti úkoji vymáhajícího věřitele z nich není závady. Není-Ii
tu těchto podmínek, může se postižená strana brániti (§§ 37, 258 ex. ř.).
Nižší soudy mylně používají v souzeném případě zásady § 1305 obč.
zák., neboť žalovaný nevykonával poctivě své právo, navrhnuv, aby pro
jeho pohledávku za klubem Č. byla exekučně zabavena a prodána trojkolka patřící žalobcilm, neboť maje pohledávku za Č., měl právo
ukojiti se exekučně z jejího jmění a ne ze jmění žalobců. Navrhnuv
vědomě exekuci přímo na jmění žalobcův, ač z korespondence a z úspěšné obrany žalobců proti dražbě trojkolky podle čl. 382 ohch. zák.
musil dobře věděti, že žalobci s tím nesouhlasí a že se proti placení
úschovného brání, jednal obmyslně a dopustil se tím zavinění ve smyslu
§ 1297 obč. zák., při čemž na věci nemění nic, že bylo postupováno ve
formě exekučním řádem předepsané. Žalovaný je práv ze škody vzniklé
žalobcům, poněvadž tato škoda je v příčinné souvislosti s jeho protiprávním jednáním. Důležito však je zjistiti; zda žalobci včas věděli
o zabavení a o hrozícím prodeji trojkolky, neboť, věděli-Ii to a nepodnikli nic na obranu svého práva, zavinili spolu svou škodu a musí ji
nésti stejným dílem se žalovaným. V tom směru se spakojil prvý soud
poukazem na § 272 ex. ř., což odvolací soud právem prohlásil za ne;.
dostačující a nerozhodné, leč sám z té okolnosti, že žalobce byl přítomen
při vynesení rozsudku proti Č. jako vedlejší intervenient, neprávem vyvozuje, že prý žalobci musili věděti, že povede žalovaný exekuci na jejich
trojkolku. Tato vědomost z dosud zjištěných okolností nevyplývá. Bude
tedy třeba nejprve v tomto směru učiniti potřebná zjištění, a pak zabývati se výší škody.
čís.

13683.

Zaměstnavatel nemuze se na zaměstnanci (obchodním pomocníku),
jemuž dal výpověď a zároveň udělil do konce služebního poměru dovolenou domáhati vrácení služného vyplaceného za dovolenou z duvodu,
že za~ěstnanec za dovolené nastoupil placené místo u konkurenční firmy a uzavíral pro ni obchody.
o

(Rozh. ze dne 27.

června

1934, Rv I 462/33.)

Žalující firma domáhala se na žalovaném, aby jí vrátil 3.600 Kč,
jež mu vyplatila jako s!užné z~ měsíc .srpen 1.931, a ~dův9dňov~la te~to
nárok jednak tím, že zalovany v dobe, kdy Jeho sluzebm pomer u ~a:
lobkyně nebyl ještě skončen, nastoupil, placené místo ': ~o~kuren~n~
firmy, uzavíral pro ni obchody a udal zalobkym nepravdlve, ze me~ka
na dovolené iednak též poukazem na ustanovení § II odst. (2) zak.
ze dne 3. du'b~a 1925 čís. 67 sb. z. a n. Žaloba byla zamítnuta s o u d Y
vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto

důvodů:

, I bk ' d la žalovanému dne 5. srpna
Odvolací soud zjistil, ž.e za o }ne, a
zrušen ke dni 30. září
byl Jeho sluzebm p oměr I
te'cht"' Z]' išté1931 vy, pověď " kterou 'd
ť d b
dělila dovo enou, a z
~.
1931, a že mu zaroven o. e, o,y;.t bk ně dala jasně na jevo, že na
aver
ných skutečnost! vY:'0,dll .zb
Naproti tomu dovozuje ža, ze ff~~
služby žalovaného, ]1:' vu ~c n,ere e U] 'se žalovaným ujednaná trvala
lobkyně v dovol~m, ':~ slu~ebm ~ml:;,~Vtalovaný povinen zdrželi se koni po dané yýpovedl da ~ a z~ p~o o
Avšak tím není její párok !'~
kurence az d~ konce vYP,ovědm I~~~i nijak opodstatněn. Prestoupl-h
vrácení služneho za m.esl~ srp,e~
,. nesporně byl zápověď konkuobchodní pomocník, ]akym za ovank o obch pon'I. může na něm
rence stanovenou v § 7. od~t. (I) z. s· bené škody n~bo na místě toho
zaměstnavatel požadovatI l}ah;adu ~p~ o aměstnancův byly považovány
uzavřených na cizí účet může
žádati, aby obchody ~7avrene na bu~e
za uzav:řené na i,eh,o ~cet; stran tO \držené nebo postoupení n,ároku n~
se domahah vydam ~ me~y:a o o ném sporu nejde neboť zalobkyne
odměnu. O nic takoveho vsa v s~uze, fl služné přijaté za měsíc srpen
požaduje na žalovaném jen, by ]1 t vra 1 ní § 7 zák o obch. pom. vůbec

-/

o

dt

1931, a ten,to její nár1~ n~~a v(2)Sz~~~~ čís. 67/1925 sb. z. a n. nelze
opory. Z predplsu § ... ? s.
'se uvedený zákon podle § 5 nevztatento nárok vyv?zovat~ ]IZ pr~to, ze .. byla dovolená stanovena zvlášto
huje na kategorn zamestna~cu, Ph dn~\ pomocníků obsahuje zvláštní
ními zákony. O dovolene ohc o n~c , 'est v odst. (2) výslovně stapředpis § 17 zák. o cbch. ~om'd pem~ě~tnanec nárok na své peněžité
noveno, že po doby ~ovolene, po rzI, za bk ni nes rávnou adresu svého
požitky. Z toho, !-e z~lovat;'Y. u~:~df~oom~l, nelz~ ještě vyvozovati j:~o
pobytu o dovole~e a hm pry JI' I ' b í plat vyplacený mu za meSlC
povinnost, aby_ zalobkym ratI I s uze n nárok na služební plat až do
srpen I ?31. ,Z~lov~ny mťel z\sfl~~V~ovolené kdekoliv, takže tu nel~e
konce vypovedm IhutY'.,a, mes a
I ení nedluhu podle § 1431 obe.
mluviti na strat;'ě žalu]lCI ,fIrmy ~ ť ti\y mohla podle § 874 obč. zá~.
zák. a z tvrzeneho uved~m v omy s 'učinění za škodlivé následky hm
býti 'vyvozována jen povmn~st k z~~o~\ nikoli však závazek k vrácení
způsobené, ie.,ž by, musely byl! pro azan ,
.
přijatého sluzebmho platu.

v:

.v

čis.
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15' ence 1927 čís 111 sb. z. a n.).
Nelmlá soutěž (zák~n ze dl}e • ce~v
utěže' pr~dává-Ii družstvo
jde o jednání proti dobrym mravum so
,
zbožl i nečlenům.
(Rozh. ze dne 27. června 1934, Rv I 735/33.)
,
., d . h I se na žalovaném Děl. ~alující jedno!a obchf~mc~ tre~~ps~::;'~ a ~olečenstvu s r; o., by
mckem konsumm m spo. u, .
" , . se rodeje potravin, odevu, doc
žaloyaný b~l uznán p,ovl!,~m d~~::l! vůbe~ osobám které nejsou jeho
máclch potreb a zb OZl vse o
' 4 9
CivHni rozhodnutí XVI.
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členy

a nejsou zapsány v rejstí"íku, který má žalovaný vésti podle § 14
zákona ze dne 9. dubna 1873 čís. 70 ř. zák. Pro c e sní s o udp r v é
s t o I ic e žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d uznal podle žaloby.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

Již v rozhodnutí čís. 12638 sb. n. s. bylo dovoděno, že i svépo-.
mocná družstva a konsumní spolky jsou hospodářskými podniky a jako
takové jsou podrobeny předpisům soukromoprávním, k nimž náležejí
též předpisy zákona proti nekalé soutěži, a že i družstva a konsumní
spolky jsou soutěžiteli ve smyslu § 46 cit. zák. proti soukromým obchodníkům téhož nebo podobného hospodářského oboru. Jako soutěžitelé
mají také dbáti dobrých mravů soutěže a podle toho mají si počínati
v provozu podniku. K tomuto náleží také, by při tom dbaly zákonných
předpisů o dovoleném rozsahu podnikání a by vymezený takto obor čin
nosti svémocně nerozšiřovaly k svému prospěchu a na úkor jiných sootěžitelů, jmenovité také soukromých obchodníků. Posuzováno s tohoto
hlediska nelze prodávání zboží nečlenům, které společenstva již ustanovením stanov v souhlase se zákonem z oboru své činnosti vyloučila, ani
s hlediska zákona proti nekalé soutěži uznati za bezzávadné a nelze je
srovnati s poimem dobrých mravů hospodářské soutěže. Nelze o tom
pochybovati, ze by odporovalo vlastnímu účelu svépomocných hospodářských organisací, kdyby se připustilo rozšíření jejich působnosti také
na nečleny, a že by to šlo na úkor jiných obchodníků. Takové jednání
nelze zajisté ani s hlediska zákona o nekalé soutěži schvalovati; že je
takové jednání snad i trestné, nevylučuje, by nebylo posouzeno i v tom
směru, lze-li je srovnati s dobrými mravy soutěže, ba ona protiprávnost
vybavená dokonce trestní sankcí nasvědčuje spíše tomu, že je ani s hlediska zákona proti nekalé soutěži nelze uznati za přípustné. Nelze
souhlasiti s dovolatelkou, která míní, že prý její jednání mohlo by <býti
jen trestné, že však je nerozhodné s hlediska zákona proti nekalé soutěži,
protože prý jde vlastně o neoprávněné provozování živnosti. Žalovaná
neprovozuje obchod neoprávněně, ale nevede si při tom provozu náležitě,
nedbá-li omezení plynoucího z povahy věci, ze stanov a ze zákona, a to
na úkor soutěžitelů. Prodává-li při tom skutečně laciněji než soutěžitelé,
nepadá se zřetelem k rozsudkovému výroku v souzeném případě na
váhu. Nebylo by nekalým jednáním, kdyby prodávala laciněji (než jiní
obchodníci) s v Ý m čl e n ů m, pokud by tato výhoda poskytovaná čle,
nům byla poměry opodstatněna, protože to je zajisté v souladu s účelem
zákona o SVépomocných společenstvech; nebylo by však lze schvalovati,
by poskytovala výhody, které podle účelu zákona příslušejí jen členům,
i osobám jiným. Protože jde jen o nárok zdržovací, nerozhoduje, vedla-li
si žalovaná obmyslně; ostatně bylo její povinností, přesvědčiti se o tom,
jsou-li osoby, které neznala, také členy. Nesejde ani na tom, že snad šlo
. o případy, jež žalobkyně sama vyvolala, protože ani to neruší !Skuteč,
nost, že žalovaná zákonného předpisu nedbala. Proč se žalovaná odhodlala k tomu, by poskytla na poukázky zboží nezaměstnaným, kteří
nebyli členy, a za jakých podmínek, je rovněž nerozhodné; jednání

takové nebylo by lze podle toho, co bylo nahoťe uvedeno,,~ch~~I~{ati ~ni,
kd b' .ednala z pohnutek lidumilných, nebo! I v ton: prl~a, e s o prece
jel j~dnání v hospodářském styku. Nerozhoduje, ze zjlsteny byly jen

J

ojedinělé případy.
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--Ž~I~zniční zaměstnanci.
. . I 'b
kytnuty
pvocl k
jež byly zaměstnanci za jeho akhvm s uz Y pos
k je;~ :ti~~im přida~kům. bý':.al?u Iůstecko-T:PIi~~~~~r~~ť;e~~s~~
započítatelné pro vým~;u vysluzneho upravene o v a
dne 26, června 1930, Cls. 96 sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 27. června 1934, Rv I 1192/33.)
1 ba ústředního inspektora bývalé ústecko-teplické dráhy. proti
stá}';! o zvýš~ní zaNop~třov~cj~h po!itk~ db~l! z~m~1~~;~
soudy všech trl stobc,
ejvysslm o
Ž

česko~l~venskému

důvodů:

,
d 1" '·d ky 2579 Kč 60 ha 6.000 Kč
Jádro sporu je~t v otazce, z a I P~':~ou Ústecko-Tepliokou dráhou,
ročně které byly zalobcl poskytnuty y .
I
·ho upraveného
za započítatelné i .pro ~ymeru IV9Y3S0u:;PSe 96 sb z a n
j·estpovažovati
'd 'h
v,'
'ze dne 26 cervna
Cl .
..
.
podle vla, D! o nallzeD! března 1927 čís. 15 "b. z. a ll'. jest ustano:
v

'

v

v

~e~o:~/~~~·sli~~· :ák~~~~·t.voří slu~n~ a př~~f::~é~~terM~0~a~SI0h~~

označeny jako započj!:\elt rOpří~~~~~ i~t posuzo~ati podle norem

nrzr§c~e vt~~brld~1 :yfyn~fídaVky uděleny,

a že přídavl~, j§ež 6by!~
~a~~čífatelné v době udělení, nepozbyly této povahy ~ťl ?~ievlád :ař
kona z~ dne 20. května 19,30 čís. 70 sb. z. aSnt·' a~1 ~oov~latelovým ~ázo-.·
d 26 rvna 1930 Čls 96 sb. z. a n.
lm o
(l)
~:m ~~ak ~~Ieze souhlasiti. Především je~! uv ésti'bže podle § s~5u °l~\} ní
,d
d
5 března 1927 CIS. l 5 s. z. a n.
I
vl~ , .. nar. ti~to ~eaři~ením nově stanovené nastoupily na místo v~ec 1
v

v

v

~~~~yY~r~~~tn~t~lí~a:~~ž~~i~~~eko~~ktěti:s~~~~~~~~t;jí~~~)~~:~dn1;~
no n ,
22' . .
1924
289 sb. z. a n. , a JlDYC
čís

~~d~~kí~ěn~ák~n~neVládnf~~SI~~~ízení ~eb ~snesení

v!ády

Rovole?ý~~

·akož i všech individuelně zaměstnanc!,l1dělen~ch osobn~c~!tflf~~u. ří
lakové indi';"iduelně l!děl~né o}o]bb í 'pr~r~~:u j~;v~f;aÚslecko-Te~li~ké
davky, ktere bJ:ly pnznanj' za O Cl S
kl"·m ožilkům a jejichž
dráhy z,: dob] jeho a~Í1V~h ?IU~by zka J~~~;; l~~b~o z~láštních přídavků
zapocteD! se zalobou 0n: a a., . ~. v Pd I v
1924 neměl nároku
by žalobce, jenž byl pe?slonov~~.jlZ OtO iá~~~:~c~ařízeni čís. 15/1927'
. t hd kdyb v byl byval za ucmnos I v
Vt 'd
aD! e y, .
k . ' I Vb takže nárok na jejich zapoc eD! . o
sb. z. a n; )este v a htVD! s uzuset'anovení § 22 vlád. nař. čís. 96/1930
pense nemuze vyvozova 1 aD! z
49'
v

v"v

v

,
"

čís.
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sb. z. a n. ;ce spoj~ní s
73 vlád. nař. čís. 15/1927 sb. z. a n., ani
z usta~oven! § I ~~kona CIS. 70/1930 sb. z. a n. v souvislosti s § 154
p]atoveho zákona CIS. \03//1926 sb. z. a n. Ustanovení § 73 vlád. nař.
ClS. ,15/1927 sb. z. ~ n. má os~~tně ,zřejmě na mysli takové přídavky,
kter~ byly na,zakl.ade tohot~panzepl zave~el~l nebo jím výslovně v platnos!! zacho:::~ny ja~o zapocltat,elne, Qro, vymeru výslužného, a k tomuto
dr~hu ,zap~cltatelnych pr~davku zrejme nepatří přídavky, jejichž zapO,ctem ~e !;alobce domaha. Že se na žalobce nevztahuje ustanovení § 67
vlad. n~r. CIS; 151.1?27 sb. z., a n. o služebních a osobních přídavcích, bylo
spravne vyl~zeno jlZ odvolaclm soud~m a dovolatel proti tomu ani nebrojí.
Odvolacl sou~ uvedl,! tomto sI?eru, že § 67 vlád. nař. čís. 15/1927
~? z. a n. se na zal obce jako pensIstu vztahovati nemůže a v § 22 nař
CIS. 96/30 citován není.
'
Na"základě zmocnění uděleného v § 12 zákona ze dne 20. května
!.93~ CIS. 70 sb. !-. a
byly vládou vydány nové předpisy o 6dpoclynych a zaopatřovaclch platech zaměstnanců státních a sestátnenyc~, drah - v druhé části vládního nařízení ze dne 26. června
1930 CIS. 96 s~. z, a, n. Tyt9 n.ové předpisy platí podle § 22 odst. 3 a
~. 29 uvede~eh? v~ad. !lar; I .pro ,pensionované zaměstnance bývalé
Us!es~o-Tephcke drahy, jakYfl! jes} zalobce. Podle § 42 odst. (l) vlád,
nar. CIS. 9?/193?, sb. z. a n. (jehoz doslov se shoduje s první větou odst.
(l), § 6 zakona CIS. 70/1930 sb. z. a n.) nastupují odpočivné (zaopatřo"
~.aCl~ platy po~lle tohoto nařízení na místo všech dosavadních odpocI~nych ,(zaopa!royacích) požitkú a všech přídavkú (drahotnich požitků,
P!lpl~tku, dopinku a pod.) povolených na základě zákona vládního nanzem neb usnesení :'.1ády, jakož i vŠ,ech individuelně udě1e~ých přídavků.
Jes~ tu ~~dy o odpoClvnych (zaopatrovacích) platech ustanoveno v pod~tate,totez~,~o v § 95 odst. (I) vlád. nař. čís. 15/1927 sb. z. a n.1 o sluzé mch ,pnjmech. ~ toho všeho .vyplývá, že započítatelnost sporných
pn?av~u ~o pense jest posuzova!!podle uvedených nyní platných před
pISU, mkoh podle n?rem I2la~f!ých v době, kdy byly uděleny, a že podle
§, 42 ods.t...<I) vlasl. n,ar. ~IS. 961.1930 ~b. z. a n. nepřísluší žalobci
m~rok ~~ JejIch zapo~tel.u do jeho nove pensIjní základny, To stačí k zamltnu!! zalob~ a nen~,treba blíže se obírati dovolatelovými vývody o vý_
zna~u, § 5 za.!<on~ CI~;. 70/1930 sb ...z.,a n. a o rozdílu mezi pojmy
»sl~zne«, ;>sluzebm pr1Jmy« a »penSljm základna« neboť dovolatel
'! techto vyvodech vychází z vyvráceného již názoru Že sporné přídavky
JSou do pense započítatelné.
'

.o.

čis,
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Vyrovnaci řád z roku 1914,

~ p-řihlášky a žá.dosti o uděleni hlasovacího práva o sobě neplyne, že

se ventel vzdal micky svého oddělného práva. Otázku zda se věřitel

v~~al mlčky s~ého oddělného práva, jest posuzovati podle jednotlivého
pnpadu s hledIska hmotněprávního podle § 863 obč, zák.
(Rozh. ze dne 27. června 1934, Rv I 549/34.)
,Pro pohledávku žalované firmy za žalobcem bylo vloženo na žalobcovych nemovItostech zástavní právo. Dne 5. března 1931 bylo o jmění

-
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žalobce zahájeno vyrovnací řízení, k němuž žalovaná firma přihlásila
svou pohledávku a žádala, by jí bylo uděleno hlasovací práyo. Žalované
bylo přiznáno hlasovací právo, žalovaná se však k vyrovnaclI?u roku ~e:
dostavila. Vyrovnání bylo skončenorřijetím, 45% vyrovnacl ~voty) Jez
byla žalované zaplacena. Když pak }alovan~ vedla k vyd?byh c~le pohledávky exekuci vnucenou dražbou zalobcovych nemovlÍosh, domahal se
na ní žalobce žalobou o niž tu jde by bylo uznáno orávem, že nárok žalované zanikl zaplac~ním a ~e je,sl proto ,exe~uce nepř!pushlá. Žoalo~e
odůvodňoval žalobní nárok hm ze se spravnym splnemm zavazku, prevzatých ve vyrovnávacím řízení; sprostil úplně ,veš,kerých p.ovi~n~stí proti
žalované, ježto tím, že žalovaná nárok na oddelne us~okojem pn vyro:,návacím řízení neuplatňovala a celou svou pohledavkou ve vyrovnavacím řízení hlasovala nemá nyní právo hojiti se na dlužníku jinak než,
jak by jí příslušelo z ryrovnávacího řízení. P r.o ce s,n í, ~ o u ~ p r v ~
s t o I i c e žalobu zamítl. Dů vod y: Soud zJlshl pnhlaskou zalovane
firmy k vyrovnávacímu řízení ža\Qbce, že žalovaná žádala, by byla zapsána do seznamu věřitelů, aby pohledávka uznána byla hkvldm ,a !lby
jí bylo hlasovací právo uděleno. V přihlášce není zmínky o vzdam se
práva oddělného. Soud má dále zjištěno, že v ředitelství žalované firmy
akc. spol. nikdy nebylo j~dnáI?0 o tom, ž.~ ?Y, se firIf!a vzdala p!áva !,a
oddělné uspokojení. Na zaklade, toho~o zJlst:m so.ud zalo~u za.I?ltl, Jezto
žalobní prosba odporuje platnym predplsum I jUdlkature (ClS. 2973,
6978 sb. n. s.). Pouhým podáním ,přihláš~y k vyrovnáv~cí,mu tízení nevzdává se ještě strana práva uplatnovah narok proh dluzmku J~nak" a to
tak, jak platné zákonné předpisy poskytUjí, mož~?st. ~lkde,,!. zakone nestojí, že podáním přihlášky k vyrovnávaC1mu nzepl Je ,;:entel pr~kl~
dován pokud se týč~ práva odd,ělného .. kby tak,ov~mu, venteh, ktery Je
jinak se svou pohledavkou platne na majetku dlu~mk?ve kryt, ne~ylo pr,lznáno právo hlasovací, jest rozhodnoutI vyrovnavaclmu komlsan k navrhu správce a dlužníka, kteřJ, majl právo činiti odQor, a, ~Iasovac! Qrávo
popírati. Ze se v SOUzeném pnpade tak nestalo nem vecI,~alovane fIrmy,
a to tím méně, ana při roku, když se hlasoval~ nebyla pnt~mna. ,Že ap~
sám žalobce nepokládal a nepokládá ve skutecnosti pohleda~ku zaluJlcl
strany knihovně zajištěnou za tih.a~l~u zaplac:ní~ vyrovna:l,k.v0ty, vy·
chází na jevo z toho, že žalob,c~ l~ste po ,,;koncenem vlrovmm~,]ednal se
žalovanou stranou o zaplacem jeJI pohledavky a ,o zpu~o!)U je]1ho ..z.aplacení. Vzhledem k této okolnosti, která z vyrovnaC1ch SpISU byla za])stena,
nelze ani v jednání žalo~af!é straI?Y, že. to!iž pye~ to,že)inak byla kryta?
hlasovala proti vyrovnam, spatr,ovah J~dn~:ll, ktere, by b.ylo proh
dobrým mravům. Je sice pravda, ze takovy ventel, ktery by mel vel~ot;
pohledávku a při tom zajištěnou, svým hlasováním, mohl by vyr?vn~n!
zmařiti na úkor dlužníka i ostatních věřitelů, kterym vyrovnam byva
někdy na prospěch, ač sám potom hojil by se jiným způsobem, než. ~ěli
by možnost učiniti ost~tní., O té!~ n~mltce,~yl? ~y vs~k uva,zovah ]el3,
kdyby takový věřitel vedome vyuzIVa]e nepnzmvych okolnosh pro dluzníka jsa při hlasov~cím roku přítomen přes odpor domáhal se práya
hlas~vacího v úmyslu vyrovnání zmařiti. To~u však tak v souzene~
případě není. O d vol a c í s o u d napadeny rozsude~ potvrdli., ~ uvod y: V souzeném případu jest těžiskem, spo;-u právm .p0s0u.ze~:. ve~"
neboť jde o otázku, zda žalovaná strana tlm, ze Jako kmhovm ventel<a

-
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přihlásila

celou svou pohledávku zajištěnou právem zástavním na nemovitostech strany žalující, k vyrovnacímu řízení a žádala, by jí uděleno bylo
právo hlasovací, vzdala se oddělného práva. Soud odvolací v souhlasu
s názorem prvého soudu, k jehož výstižným důvodům se poukazuje, jest
toho názoru, že podání přihlášky k vyrovnacímu řízení s ucházením se
o udělení práva hlasovacího V tomto řízení není činem, jímž by věřitel
dával na jevo vúli, že se chce vzdáti svébo práva oddělného, 1. j. práva
na oddělné uspokojení ze zástavního práva. Konkursní řád, na jehož
ustanovení § 70 vyf. ř. odkazuje, sice v § 105 stanoví, že oddělný věřitel
má ve své přihlášce uvésti, do které výše jeho pohledávka asi bude kryta
z práva oddělného, nestanoví však, jaké následky má opomenutí tohoto
pi"edpisu. Předpis ten má význam jen. pro rozsah hlasovacího práva,
o němž rozhoduje vyrovnací komisai", neboť jednání ve vyrovnacím řízení
o hlasovacím právu má jen za účel, by se zjistilo, zda a jakou částkou je
věřitel oprávněn k hlasování. Pokud tedy odvolatel poukazuje k toniU, že
žalovaný ucházením se o pi"iznání práva hlasovacího a také skutečným
hlasováním rozhodovalo tom, zda vyrovnání bude či nebude přijato, jest
uvésti, že bylo věcí dlužníka neb vyrovnacího správce, by se opřel při
znání práva hlasovacího pro stranu žalovanou. Nelze pak ani z této okolnosti ani z toho, že se žalovaná strana ve své phhlášce k vyrovnacímu.
řízení ani slovem nezmínila o svém oddělném právu, ano že žádala, by
s phhlášenou pohledávkou byla zapsána do seznamu věřitelů a jí pro
celou pohledávku tu bylo uděleno právo hlasovací, usuzovati, že by takto
nejen mlčky, ale zřejmě dala na jevo, že od svého tak důležitého pro ní
práva oddělného upouští. Pro to není zákonné opory, když zákon nestanoví, že by podáním přihlášky k vyrovnacímu řízení s nárokem na při
znání práva hlasovacího byl věřitel pokud se týče práva oddělného prekludován a také z okolnosti té nedá se dovozovati projev vůle, který by,
směřoval ku vzdání se oddělného práva. Také ani přijetí vyrovnacích
splátek, konaných žalující stranou nelze pokládati za takovýto čin, rrel10ť
věřitel múže přijmouti na svou pohledávku platy od dlužníka kdykoliv
a v jakékoliv výši bez nepříznivých pro sebe následkÍ1.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Nižší soudy správně seznaly, že tím, že žalovaná přihlásila svoji
pohledávku k vyrovnacímu řízení a žádala, by pohledávka ta byla uznána
likvidní a aby jí bylo uděleno hlasovací právo, nevzdala se ještě .práva
na oddělené uspokojení ze zástavy pro tuto pohledávku zřízené. Z ustanovení § 39 odstavec třetí vyr. ř., který by zde mohl přijíti v úvahu, ne:
plyne, že hlasováním za celou pohledávku se věřitel vzdává oddělného
práva. Jest to předpis formální, upravující jen objem hlasovacího práva.
Nelze-li však odvoditi tento důsledek ani z hlasování, jest tím méně
možno tak učiniti z pouhé přihlášky a žádosti za udělení práva hlasovacího. Otázku, zda se věřitel vzdal mlčky svého oddělného práva, jest posuzovati podle jednotlivého případu s hlediska hmotněprávního podle
§ 863 obč. zák. Nebyly však ani tvrzeny, tím méně prokázány skuteč
nosti, z nichž by mohlo býti usuzováno na takové vzdání se. Otázku tuto

.
.'
d žalované vzhledem k jejímu nespornému
nelze směsova~l s otazk?u, z a d I
říslušelo právo hlasovací vÍ1bec
právu oddělnemu, jehoz se nevz a a, p
neb jak dalece.
čís.
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Obecní zřízenci.
..
17 rosince 1919, čis. 16 sb.
Obec jest za platnosÍl zákona ze dne
. bP kterou přijímá do sluz. a n. na rok 1920, o~ráv~ěna ujednati ~~y~~h ~~~žeblÚch podminel<, než
žeb jako zřízence, sluzebm smlouvu ~a JI_
za podmínek stanovených v tomí? zákone. , _ bee a obecních poduil<il
Obec může některe obory sluzby ve sprave o , .
, - o b se
dáti obstarávati zřízenci nikoliv trvale ustanoveny~~
Po 12 dubnu 1920 nenl obecní zastupitels~o J~z opravnen " ~éhO
.
b
hod nutí nadnzeneho samosprav
usneslo samostat~e --;, b ~~. ;O~lými obecnlmi zřízenci (ve smyslu § 3
úřadu - na lom, ze maJI y' v
takové uové obory obecní služby,
zák. č1s. 16/1920 sb. z. a n.) obsazeny
" býti Imnány zřízenci trvale
pro něž až dosud nebylo usneseno, ze maJI
ustanovenými.
(Rozh. ze dne 27. června 1934, Rv I 602/34.)
' b 'h
tupitelstva žalované obce ú. v Če. Na základě Ul snesem 19~9\yOI z:!lobce přijal do jejích služeb j~,,~
chach ze dne 3 . slp:na
,. ,
dne 2 zM·í 1929, v nemz
hajný a byl mu vydan ~luzeb:'l .d~fr:~l~~níse zkušební dobou tři kt,
bylo uveden~,. že s}užebn! po~er t le d'lní výpovědí a že pokud služební
že lze jej v~ajen:~e ~ozvazaÍl ses I~e e t' ro služební p~měr s výjimk,ou
dekret nema zvlastmch ustanovem, pia 1-Pt 'h ensijních a zaopatrotrvalém ': o p_<;Zl CI~ h P's 16/1920 sb. z. a n.
P ředpisů o ustanovení
, 'k
obeclllch znzenClc Cl.
-ď
vacích ustanovelll za ,ona o. d
15'
a 1933 šestinedělní výpove .
Žalovaná obeS dala zal ObCl , ne
., u~~~e na žalované obci, by bylo
Žalobou, o mz tu )de, ~om~hal seě:almezi žalol1cem a žalovanou obcí
uz~áno právem, z_e sl~zeb:'ď g~~á žalobci jest nezákonná, n~platná a,
trva po pravu a ze vJP~ve
d
uznal podle žaloby o d vol a Cl
neúčinná.
J,l z s Id ~.o Úm~sl obec~ího zastupitel~tva, projev~n~
s o u d z tec o
~ v o ,_.
-I k tomu by byl ustanoven hamy
i obsahem konkurs!,l yyhla~~y c sm~rov~ trvalá' jak právě má na mysli
ne jako výpomocna SIla, ny Irz ~a o ~1 ~hlášce' že místo je smluvní se
§ 3 zákona. Bylo-ll tedy v '?n urSlll
"' šlo o plné a trvalé zazkušební d?~oU tří let"kdy~ lm~\ lezgt!~~~~Z~ § 6 zák. předepsaným,
městnání znzence, a znzelll ,s~. s o myslu než že podle úmyslu obecnemúže míÍl ono ustanovem ]lne o, S
" · e ž má na mysli § 7
ního zastupi!e1stva mě~o p~ozatl~~~r~j~a~~l~~f;:;u lpředPisu § 7 zákon,a,
zák., trval! tr! roky, coz ?vsem ?
. déle .ednoho roku, nemohlo mlh
že prozatimm ustanovem nesm; ~rvatld r č~í Že bylo použito výrazu
platnosti, pokud přesahovalo o U)~r~~h~« ~stanovení podle zákona,
,)smluvní« ve smyslu ono~o »P;o lS _ b b 10 zbytečné kdyby výrazu
plyne i z toho, že urče~a lhukta, tn let" ~oz bY'~i lalobce Iibov'olně propuštěn
»smluvnÍ« bylo rozumetI ta , ze nemuze
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po lhůtě. Žalobce zůstal i po
'tř'I' . v .
.
hajný zaměstnán a byv trvale ~s~ lete Ihute u ~alované obce jako
p;op~štěn již jen na základě disCipli~~ove,~ ~ohl,byt~ podle § 10 zák.
z~~. JSOU pvovahy donucovací a 'sou :fIl o n~~nl. Pr~dpl~y §§ 7 a 10
~Tlzencl meli postavení trvalé ~eod: I' n~ v ~~j~U verejnem, by obecní
casu v obci vládnoucí, ab b' 1a z' s e Ov pn,zpe strany, toho kterého
povmnosti. Ustanovení žeY žalobce an:k~, lze muze neodvisle konati své
zaměstnání, mohl býti pro uštěn i' ar y vust~nove~ na místo trvalého
!lovení kdykoliv výpovědí PbYIO b po tzk~selml do~e provisorního ustajako hajný měl žalobce od ří
~ pro. I endencI z5'kona, tím spíše, an
obce, kdyby soukromý' svh' pa~e Povlnnos.t zakrocllt I proti zástupcům
zájmů obecních jím chráněd-ch ajem uplatn~valI protiprávně v oboru
O/akove ustanovení jest vzhledem
k ustanovení § 879 obč zák
považován za trvale usta~ove~éh o { a 1 za mcotné, žalobce musí býti
a 'pl~tí tev~y pro něho ustanovení o~r~en~ev ve ~myslu z~~. čís. 16/1920
narmho nzení a výpověď bez říze ' tmh uze bylt prop.usten bez discipli·
ni o o mu danou jest považovati za
neplatnou.
.

pn?á

e.

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

Jest se především obírati ot· k
d
čís. 16/1920 sb. z. a n o ráv ť' ou! z a .obec jest za platnosti zákona
svých služeb jako zříz~ncr sl~ž:b~ ~Jedfa!t s oso~ou! kterou přejímá do
ml.ne~'. než za podmínek stanovep.' ch sm o~vu z,a Jll1;ych Jmluvních podnejvyssího soudu není v tom obc/br' Vv u, e~em zákop.e. Podle názoru
a n., který upravuje jen služ b' an!,no z onem čís. 16/1920 sb z
skutečně a řádným způsobem ~S~l pomery takových zřízenců, kteří byli
obecní a podniků obecnkh a n t'k~ovenf ~ vyk~náv~ní služeb ve správě
zaměstnanců obce, kteří ;ebyl( ~řija~f de y ~J~e~n~ho j)oměrn takových
smyslu tohoto zákona. Uvedený zákon ~ Jdejlc ~ ;1Zeb Jako zřízenci ve
upraveny pracovní a hmot'
v
v~ e oval ucel, aby byly zákonně
?oby odkázáni výhradně n~e p~~ě:rrm~~~e~ců .o~~cnjch, kteří byli do té
zalostné (viz důvodovou zprávu . t f!h a je}Ichž pomery byly často
máždění tisk 2010 str I) D. us avn! o ~rboru Národního shrov v§ ,2.5 zákona čís. 16/Ú20 'sb ~savadmm z;lzencůt;1 obecním bylo
meslcu ode dne účinnosti zákon' . a n .. yyhr!,z~no pravo, by se do tří
služební poměr býti osuzován a vy~IOVt11, ma-lI pro budoucnost jejich
čili nic. NeUčinili-li fak platí p~a ct.al~ podl~ ,:stanovení tohoto zákona
(yřz tutéž důvodovou z'právu stro ne ~~ava m (?tar~). jejic~ smlouvy.
darce predpokládal že i za Účin~ 3 ! JIZ 'h to~o Je zrejme, ze zákonov
z~nci býti k obci také ve smluvní~s I noye o zakon~ m~hou obecní zří
zakonem. V § 3 téhož zákona doplgě~n;eru ,?ravenem jmak, než tímto
1921 čís; 478 sb. z. a n. bylo'sice stan~~nza onen; ze ~r;e 2'1. prosince
o, kdo les! znzencem »podle
tohoto zakona«, avšak z toho jesvl" 1
zence, který jest u obce Ině a e ne ze vyyozovalt, ze na každého zř'í
předpisy zákona o trval~ ustan trva~e za,!,~stná!1, se již proto vztahují
nesmí přijmouti do svých služebovepych znzencI'ch obecních, a že obec
veném jinak, než podle tohoto zák~r~zen~r na tsmluvním vpo~~ladě up raa. Imo o nelze prehlIzeti ustano-

i

vení § 2 zákona čís. 16/1920 sb. z. a n., které nebylo obsaženo v p)1,
vodním návrhu zákona, nýbrž bylo pojato do jeho osnovy ústavním
výborem Národního shromáždění, a to zřejmě za tím účelem, aby byly
položeny meze přílišnému finančnímu zatížení obcí zbytečným ustanovením t r val ýc h zřízenců se strany obecních zastupitelstev. Které
služby ve správě obce a obecních podniků mají býti konány zŤ:Ízenct
trvale ustanovenými a jakých zvláštních způsobilostí jest pro jednotlivá
místa zřízenecká třeba, o tom se usnáší podle § 2 ods!. (I) obecní zastupitelstvo, avšak v odst. (2) § 2 bylo zároveň ustanoveno, že 'toto
usnesení obecního zastupitelstva se má státi do tří měsíců ode dne, kdy
byl tento zákon vyhlášen, t. j. ode dne 12. dubna 1920, a neučiní-li tak
obecní zastupitelstvo do uvedené lhůty, že o tom rozhodne s konečnou
platností nadřízený samosprávný úřad. Jestliže vzniknou nové obory
služby, vyžadující ustanovení trvalých zřízenců, rozhodne i tu podle
odst. (3) § 2 obdobně nadřízený samosprávný úřad. Z toho plyne
jednak, že zákon sám připouští, že některé obory služby ve správě obce
a obecních podniků může obec dáti obstarávati zřízenci nikoliv trvale
ustanovenými, jednak, že po 12. dubnu 1920 není obecní zastupitelstvo
již oprávněno, by se usneslo samostatně - bez rozhodnutí nadřízeného
samosprávného úřadu - na tom, že mají býti t r val Ý m i obecními
zřízenci ve smyslu § 3 zákona čís. 16/1920 sb. z. a n. obsazeny takové
nové obory obecní služby, pro něž až dosud nebylo usneseno, že mají býti
konány zřízenci trvale ustanovenými. V souzené věci bylo již soudem
první stolice zj ištěno, že se obecní zastupitelstvo žalované obce usneslo
dne 27. března 1920, tedy ve lhůtě určené v § 2 odst. (2) zák. čís.
16/1920 sb. z. a n., by zřízenci trvale ustanovenými byly vykonávány
jen služby hospodářského správce, městských strážníků a vodáka. Nebylo
žalobcem ani tvrzeno, že po dnu 12. dubna 1920 rozhodl nadřízený
samosprávný úřad, že služby hajného u žalované obce maj í býti konány
zřízencem trvale ustanoveným. Okolnost, že bylo úmyslem obecního zastupitelstva žalované obce, by hajný, přijatý teprve v srpnu 1929, byl
ustanoven jako síla trvalá, jest proto nerozhodná, neboť nestačí k tomu,
by žalobce byl považován za trvale ustanoveného zřízence žalované obce
ve smyslu zákona čís. 16/1920 sb. z. a n. žalobce netvrdil ani neprokázal, že byl obecním zastupitelstvem žalované obce ustanoven k vykonávání takOVÝCh služeb ve správě obce a podniků obecních, jaké mají
podle usnesení obecního zastupitelstva učiněného ,do dne 12. dubna 1920
nebo podle pozdějšího rozhodnutí nadřízeného samosprávného úřadu
býti konány zřízenci trvale ustanovenými. Naopak plyne z usnesení
obecního zastupitelstva ze dne 31. srpna 19,29 a ze žalobcova služebního dekretu, jehož se obě strany dovolávají, že žalovaná obec ujednala
se žalobcem služební poměr jiného druhu, než má na mysli zákon čís.
16/1920 sb. z. an., neboť tento služební poměr měl býti rozvázatelný
vzájemnou šestinedělní výpovědí, byla stanovena tříletá zkušební doba
a ve služebním dekretu bylo výslovně zdůrazněno, že se na žalobce nemají vztahovati předpisy zákona čís. 16/1920 sb. z. a n. o ustanovení
trvalém. Byla tedy smluvním ujednáním výslovně vyloučena použitelnost
zákona čís. 16/1920 sb. z. a n. na žalo!:Jcův služební poměr, pokud šlo
o otázku trvalého ustanovení. Poukaz na ustanovení tohoto zákona ve
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služebním
dekret II znamenal j d
'.
<
.
JlIlakýc~ podmínek smluvních e~e < oplnení služební smlouvy ve směru
pensl)Illch a zaopatřovacích 'zal o ustanovení trvalém a o požitcích
z~Jmena se služebního dekretu .as 0< ce musIl < z vyhlášky konkursní
pnJatJ Jako trvale ustanovenéhc! zř~e seznatJ, ze ho žalovaná obec nechc~
~b. zl' .a n.! a přistoupiJ..-li na tuto po~Il<;e kve smys!~ zákona čís. 16/1920
ovo avah ustanovení §§ 7
. mm ll, nemuze se Ve svů' . <
se na jeho služební omer
< a 10 zakona čís. 16/1920 sb
J plospech
nev~tahovala. Neobstojí proto' z~áa n;, ktera
odvolacího soudu fe
a ~I šestinedělní výpoVědfj~~V~1 soustan?vení o tříleté zluše~~~ n~~b~
f~lu~ §. 879 dPný ~dstavec obč. ZákzW;:, ~~P~dě .P?kládati za nicotné
.
mm po mlnkam obsažen' m
1 < v.
ana zalobc~ vyhovovala
;%1I! vy?otovením sOllkromoplávn~e ~I llfeb mm dekretu, který byl písemCI a ~alobcem, a neprávem'i
II ouvy Ujednané mez;i žalovanou
T8~1° vJ:pol věd! b~l služební poJmě~IZt~1 s~U.dy prohlásily za bez účinnou.
. . a za obnl narok na služebn'
o CUv rozvazan dnem 3 L března
ho ~plnost Se dodává že nezál1<platy po torpto< dnu. není odůvodněn
na mlsto hajného veI'e'~'
ez! na tom, ze zalovaná obc
. .
J k
!e toto místo obsadila Jolb~~ku~~, ze oz~ačila m.ísto jako Syste~i;;;;~~~~a
talogce ~yl povinnostmi, jež !u 1~~enoy gbecmm ~astupitelstvem a ž;
o <vse mJak nevylučuje že služební y u<oz~ny, pIne zaměstnán nebot'
nez podle zákona čÍs. 16/1920 sb pomer zalobcův byl uprave~ J'inak'
a 7477 sb z a
z. a n. Rozhodnut' <. 4,
nebo}' měl~ Úný n~k~ik~:; fO~~~z~je .žalobce, <se nehod/ n~s~ou~~~~}~~ I
zamestnance přijatého zVlášfní s~l~~klad, )ezto, v nich nešlo o obecníh~
vou.' lako lomu byl o II za
< Iobce.
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. Ustanovení ')lJa doživotí
k"
Ujednané jen, kd t
;' po lada se U soukromého
<
jasně a tak zMel:ě ~e ~e~~;trana~i po zralé úvaze d~::!e~t.~:~e z~
~~~~~éluJ,:dn~ni skutečně zamÝ~:~~~e~f~)}{)Ch~~nOs~i, že obě stra~;
e e, ze Jde o )}životní pos·tavení«.
ac! po pnpade projev zaměst(Rozh. ze dne 27.

června

1934, Rv 1634/:314.)

Prostřednictvím T -ové b I ž
.
jíž
dO~~h~?Y' utt~noven ~ žalobce zámeckÝill
Z]lS eno, ze sluzební pomě'
. < za o ce na zalovaném b b I
31. července 1931 . a by < 11 me~l zalobcem a žalovaným sk Jl dY o
jenž m b I <'
za ovany byl "uznán'
oncl ne
< ~ y. prenechán na odvol"ní
. pOvll1ným vykliditi byt
f~l~~~ Yld Ujednán pá doživotí.
b'a -~ ťf'?~tl žalovaný, že služební
byl u ia~ob
I a c 1 o u d z těchto důvod~~ s o u d Y uzna!y podl~
na
to
o to
< b d <'
sve ne T-ov' . <
.
smeru
mlu:]o
~dyby byl žalovaný prohlásil že ~ ~ <ze by byla ihned odp'oroval~ tomu
leho postavení nevypověditelné. Z~z~l Jen t~hdy ~řevzíti službu, bude-Ii
ov »zlvotnl postavení«
do VOzuJe
.
.

si

s~u<~?u. ~roti ~alobě,

O
přicházejí vc~v~~;anvyo.vpeOnvevd~evYPd0kyvěd~teln.ě dJ~~O~í. v~~ma tzoalov~ny
j~n ~ ~i:~~J~nto~t~t~~~rn ?evYPo~ě~1~1~~a~~ ~~ž?:~Jlož~e~~
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žalovaný, že šlo o služební poměr na doživotí. Tomuto názoru však
odporuje jeho vlastní korespondence. V dopisn ze dne 16. října 1930 psal
žalovaný svědkyni T-ové, že bude konali službu podle svých nejlepších
sil, poskytne-li mu postavení tytéž záruky, jako má nyní, totiž bude-li
míti jisté živobytí jakož i trvalé postavení. Zalovaný ani netvrdí, že byl
ve svém dřívějším postavení ustanoven na doživotí. Výrazem »trvalé
místo« nelze rozuměti ustanovení na doživotí a žalovaný tomu ani
v tomto smyslu nerozuměl. To plyne i z jeho dopisu ze dne 8. listopadu
1930, v němž psal, že jest i jeho přáním, aby toto ustanovení bylo jeho
druhým ale i posledním místem. V jakém smyslu použila svědkyně T-ová
výrazu »životní postavení«, plyne z jeíího dopisu ze dne 21. října 1930,
v němž žalovanému sděluje: »Ze toto místo jest životním postavením,
jest jasné, měli jsme vždy všechny své lidi po desetiletí v domě, nyní jsou
však staří a třeba je nahraditi«. Korespondence stran nevykládá slovo
»trvalé postavení« poknd se týče ',životní postavení« v tom smyslu, že
by žalovaný (jeho manželka) byl na dobu života nevypověditelně ustanoven, nýbrž naopak, jsou tato slova vysvětlena tak, že tím mělo býti
jen řečeno, že jde o místo na delší řadu let, čímž se obyčejně rozumí
trvalé, životní postavení. Chtěl-li býti žalovaný ustanoven nevypovědi
telně na dobu života, musilo by to býti výslovně umluveno, čemuž však,
jak vyplývá z korespondence, tak nebylo.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D II vod y:
Jde v podstatě o výklad pojmu »životnÍ ,postavení«, a tu jest pnodvolacímu soudu, že tím nebyl ujednán služební poměr na
doživotí. Tímto výrazem Se označuje jen hmotná stránka postavení, že
se totiž hodí k založení existence, ale tím není ještě řečeno, že postavení
to co do trvání má býti pro zaměstnance doživotní. Ustanovení na doživotí pokládá se u soukromého zaměstnance za ujednané jen, když to
mezi stranami po zralé úvaze došlo výrazu tak jasně a tak zřetelně, že
o tom nemůže býti pochybnosti, že obě strany takové ujednání skutečně
zamýšlely (srov. rozh. sb. n. s. čís. 1498, 3927, 12359). O tom však lze
v tomto případě zajisté pochybovati, a to tím spíše, když postavení dovola tele vyžadovalo, by se stále stýkal se svým zaměstnavatelem, a nelze
proto předpokládati, že se tento chtěl vzdáti práva výpovědi, když jeho
povahu ani neznal. Nebyla-li však smlouva ujednána na doživotí ani
jinak na určitou dobu, jde o smlouvu na dobu neurčitou, jež mohla býti
zrušena výpovědí podle posledního odstavce § 1158 obč. zák. Tomu
nemohlo býti na překážku, že snad obě strany předpokládaly, že služební
poměr potrvá několik roků, ovšem za předpokladu obapolné spokojenosti.
svědčiti

čís.
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Vyrovnací řád ze dne 27. března 1931, čís. 64 sb. z. a n.
Osmidenní dodatečná lhůta § 67 vyr. ř. jest lhůtou hmotněprávní.
Jest ji počitati od doby, kdy doporučený dopis dlužníka došel tak,
že mohl každoll chvili při průměrné opatrnosti podle § 1297 obč. zák. do
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nahlédnouti. Byl-li dopis dodán do zamykací schránky dlužníka
(§ 144 poštov. řádu z 22. záři 1916 čís. 317 ř. zák.), jest již od této doby'
počítati běh osmidennl dodatečné lhůty, nikoliv teprve ode dne, kdy si
dlužník dopis skutečně vyzvedl.

(Rozh. ze dne 27.

června

1934, Rv I 1257/34.)

Rozsudkem ze dne 9. ledna 1933 byla firma B. uznána povinnou
zaplatiti firmě F. 1.994 Kč. Vyrovnací řízení zahájené o jmění firmy B.,
bylo potvrzeno dne 10. května 1933. Podle tohoto vyrovnání byla prvni
5% kvota splatná I. června 1933. Firma B. byla vyzvána firmou F. doporučeným dopisem ze dne 22. června 1933 k zaplacení vyrovnací
splátky do osmi dnů. Firma B. zaplatila však firmě F. žádanou kvotu
teprve dne 4. července 1933, načež byla firmě F. usnesením ze dne
7. července 1933 povolena exekuce k vydobytí celé pohledávky 1.994 Kč.
Žalobou, o niž tu jde, domáhala se firma B. proti firmě F. nepřípust
nosti exekuce, povolené usnesením ze dne 7. července 1933, tvrdk že
jí byl dopis žalované ze dne 22. června 1933 doručen teprve' dne
29. června 1933. Procesní soud prvé stoJice uznal podle
žaloby. D ů vod y: Pro posouzení věci jest rozhodné, zjistiti den doručení dopisu žalované z 22. června 1933 žalující straně. V tom směru
jest zjištěno dle potvrzení poštovního úřadu, že se tak stalo až 29. června
1933, kdy si majitel žalující firmy vyzvedl dopis na poště, kam dopis
došel již dne 23. června 1933. Teprve tehdy žalující strana seznala
obsah dopisu a teprve od tohoto dne začala jí běžeti osmidenní lhůta
poskytnutá jí žalovanou podle § 67 vyr. ř. k dodatečnému zaplacení.
Den, kdy dopis došel poštovnímu úřadu bydliště žalující strany ·pokud
se týče kdy byl dán do zamýkatelné přihrádky žalující stranv vyrozumívací lístek pošty o tom, že doporučený dopis došel, jestňerozhodný,
vždyť podle § 146 pošt. ř. čís. 317/16 ř. z. činívyzvedací lhůta v tomto
případě týden počínaje pondělkem po doručení zásilky t. j. od I. čer
vence 1933. Do tohoto dne měla žalující strana čas si dopis vyzvednouti
a s tím musela žalovaná strana počítati.. Ostatně žalobci byl dopis doručen dne 29. června 1933 a dlužnou částku zaplatil žalobce již dne'
4. července 1933 nevyčkav ani do konce osmidenní lhůty. Z toho jest
zřejmo, že nechtěl placení oddáliti (rozh. nejv. s. čís. sb. 8366). Žalující
strana tedy zaplatila vyrovnaci splátku včas v osmidenní lhůtě, pohledávka původní neobživla, žalovaná strana nemůže věsti exekuci pro celou
pohledávku a bylo proto žalobě vyhověti. O d vol a c í s o u d žalobu
zamítl. D ů vod y: I když se připustí, že dopis došel do místa určení
dne 23. června 1933 až po době, kdy si žalující firma dává z poštovní
schránky vyzdvihovati dopisy, nebylo překážky, by si jej nevyzdvihla
dne 24. června 1933, poněvadž nutno předpokládati, že si jako obchodnice posílá pro poštu nejméně jednou za den. S tímto dodáním dopisu,
n~jpozději dne 24. června 1933, mohla počítati žalovaná jak vzhledem
k obyčejnému poštovnímu spojení i vzhledem k možnosti, že má žalobkyně poštovní schránku a že ji alespoň jednou denně vybírá. Tento
požadavek alespoň jednoho vybírání schránky denně je odůvodněn
obchodním postavením žalobkvně a jejím vlastním zájmem, by její korespondence nezůstala ležel. Pakli tedy žalobkyně nechala doporučený
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,
1933 ačkoli si 'JeJ' mohla
T 'd dne 29 cervna,
"
dopis ležeti .n,a pos e a: o 1933 . nelze v tom spatřovati přehledn?ll,
ervn
vyzvednout JI~ d?e ~4. 5'
,'ú ysl odsunouti následky dodam
nebo nedopatrem,. nyb!z Je ~eJmym ohra ~íti žalobkyně pochybnosll,
onoho dopisu, o Jeh,oz5%bS~ ~ nflJl, Kč splatno.u dne 1. června 19;3)3
uváží-li se, že prvm ,o vo u
zaslán doporučeně(§ 67 vyr; f. ;
žalované nez~plat!l,;, !' ,~e dopiS ?yl
smidenní lhůta tam uvedena ma
u omínacího dopiSU, Je ta~
V § 67 vyr. f. nem reC! ? tom, ze ,se ,o
počítati až od vyzvednut! doporucel';eh~ o~ínka. Lhůta k vyzvednU~1
předepsána jen doporuc~na I!~~mmiň~je má význam jen pro pomer
dopisu, o níž se nap~den~ rozs~, z a roto není odůvodněn, úsudek
žalující strany ,k 12ostovm;nu u~~du toufo lhůtou počítati, zejmena, ano
prvého soudu, ze za~ov~na mU~1 a s
věděla o tom, že žalobkyne po-o
nebylo ani tvr:,eno, ~e zalovana stržan~čítati osmidenní lhůtu k placem
užívá poštovm ,:chrank191~s\ ~~l! k~nčila dnem 2. července 1933, ~edy
již ode dne, 24., cervn~ , I bi a .z~votu zaplatila, ČÍmž jsou dány 12reddva dny predhm.' ne~ za 0 <Jne " v rovnání podle § 67 vyf. f., to
poklady pro vZl!rk nasle~ku nes~,ln~!a ~e jí bylo znemožněno, ~yzdv~
tím spíše, ana zalobkyne am n Vl' 28 'června 1933. Z toho vseho)e
hnout si dopis v dobe od 24 .. o,
. k lacení rvní kvoty že SI mela
zřejmo, že žalobk~ně ~ěla sI.osll ca~~. č!rvna 19~3, že tud!ž ~elzeo u n~
dopis vyzdvlhnoutr neJPozdeJ! ,dne,
' a že ro nedodrzem Ihuty JI
mluviti o nedopati"ení neb~ P!ehlednu~l, ohledáeka žalované, k j~jírnuž
žalovanou stranou povolene oZlvla cel, p tudíž námitky žalobkyne proh
, " b I povolena exekuce a ze
,
vydobyh, JI Y ";
k ' 'h titulu jsou bezpodstatne.
nároku zalovane z exe UCTIl o
, '
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolanl.

a..

0

d

Důvody:

" 4 ř s .est uvésti že osmidenní
K ~o~olasímu důvodu ~ 5~3 els. 31 \b.' z: ~ n. jest lhůtou hmotně:
dodatecna lh~ta § ??, vyf. f. CIS.
odle občanského zák0l!a, Jen:,
právní a pocatek )~J1 Je~t 'posuzoV~hz p 862 a) obč. zák., jenz pravI,
vychází z teone pnJlmacl, JaJ< ptrJ' § hl' šení d o š I o navrhovatel!
že se přijetí ná;,rhu stalo, vc(§as 7 b~ P~k.) a jest počítati osrnidennj <;lov přijímací dobe. Obdobl'ce
o \ : rekomandovaný dopis dluzl!lk~
dalečnou lhůtu § 67 vyf. r; ~dt d~b);, "~hl 'ki"douchví!i při průmeme
došel, to .jest, když ~097do~, a'k z~o něho r.;hlédnouti. Právem vysloopatrnostr podle § I,
0, c. .za bce mohl tak učiniti a r:ohl Sl vyzvedvuje odvolací soud nazor, z,e ,zalo,
'h úřadu 23 června 1933 hned
144 poštov. řádu z 22. z~ř!
nouti doporučený dopis dosly P~st?Vl~~
24. června 1933 ze z~rnykac~ sc' ran.
očítati běh osmidenní dodatecne
1916 čís. 317 ř. z.) a zeod te do?y J~st Po dnění napadeného rozsudku
lhůty, a stačí, pouk~z~tr lé'a spr~vl~ od:du že počátek této lhitty při
s dodatkem, ze opacny. n~~or po ve.':, s do ls s~utočně vyzvedl, by vedl
padá na den, kterého SI pnJ~mce"t.e~,ve hy ~i m~hl'libovolně dodateĎnou
k neoprávněnému ~ůsledl:~! ze prlJgfo~e I' ř dol.once zmařiti tím, ž<; hy
lhůtu sf-m prodlouzlh a ,!c~nky § 'né Yv' § '146 poštovního řádu vúbec
si dopis ve vyzvedacI lhu!~ stanO\ e dl docílil by toho, že dopiS se
podle § 147 čís. 2 post. radu nevyzve a
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stal podle SR 146 čís . I dl'uha' ve't a post
'
'., dOb
Z
" to.h o plyne, že nezáleží na tom zd J • • la u .vu ~c. n~d?fl1či[elný·m.
wutl nasledk), nedoda'nl' dol" iSU ' DvV
,~~a!obce
.... " ",'
t mel
'" zre]my umysl odsu- .
opa t1~1~Gsti2. a jest proto bezpodstah~~u.lL ~'k s ~Cl, ze ned?al průměrné
vodml SVli] nazor, že žalobce měl iáko ~y, ,a,. z~ ?dvolaC!, soud neodů
spIsech pro to podkladu,
vy zre]my umysl ac není prý ve
v

čís.
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Osvojitel jest oprávněn a povinen chrániti Osvo.jence před vším, co
by mohlo o.hroziti jeho tělesné nebo duševní blaho, byť i to byl style
s rodným jeho otcem.
(Rozh. ze dne 27. června 1934, R II 285/34.).

Čís. 13690.

Vyrovnací řád ze dne 27. března 1931 .. 64
' ClS.
sb. z a n
N
•. . elze Odpo.rovati ve vyrovnacím'"
,"
nleh hlaso.vací právo. přiznáno.
nzem rozhodnuh, kterým bylo vě(Rozh. ze dne 27.

června 1934, R II 276/34.)

Vy r o v na ci k o m i s a ř ,. 'I b
k u r sn í s o u d odmítl
I' pllzna anc~ L hlasovací právo. R e'
Bylo-li hlasovací právo- někfe~.{,~rs vYE?~nl~clch věřitelů. D ů vod v:
preno jiným věřitelem jest pos;~ z ver;.~e u ve, vyrovnacím řízeni po§,52 vyr. ř., podle něhož véřiH p v o :lzce teto. upr,aven předpisem
zavazný a důsledkem toho stížn'ostPbfozatlmd 1~lasuJe. Predpis tento jest
ezpre metná.
Ne
v
~
š
š
í s o u d nevyhověl rekursu
d o odmltaClho usnesení rekursního soudu.
týchž vyrovnacích věřitelú

i

Důvody:

Napadeným usnesením Odl 'tl
k',
'
rovnaclch věřitelú do usnesením
re .ur~m soud pravem rekursy vy~~nce. L. hlasovací právo. ro 'e'í vY.r.0v~~clho komis~ře, ktelÝill přiznal
;~zen~, i když nelze schváliti ~dv:ďhlase!,o~ pohle~avku ve vyrovnacím
fl}em platí, pokud v rovn . " y, z ~llchz . ~ak UClm!. Pro vyrovnací
predpisy řádu konkur~ního ac~ r;g nem~ zvlastn~~h predpisú, obdobně
prostředku proti rozhodnutí L kter .,;:[r. r.). ?,'pf1pu~tnosti opravného
. ) . bylo. y~nte~ priznáno hlasovací
právo ve vyrovnacím říz . '
odst. (3) § 52 vyr ř ~n~~~~~na y~lovnacI rad predpisu, ježto předpis
pro případ že věřiÍeli' bvPlo hl 2e Pfl~uSt,:ost oprayného prostředku jen
.
"sovaCI pravo odepren P
d
. 1'·
,. o. ro pnp~ . p:v
uve dcny p aÍl proto obdobně před is § 94 1
nelze odporovati ve vyrovnacím řlz.
wnk. :., z t?ho vyplyva, ze
hlasovací pr~vo přiznáno. Byl tudíŽn:e~ozho~nuh, kter~m b~lo věřiteli
ze dne 13.brezna 1934 n ,.
.
UlS . ? usneSCl11 prveho soudu
pisu § 192 odst. 2 konk.
:r:tny~ bylo Jej proto o.dmítnouti. Před
toto ustanovení platí jeu ne~í-li ve k~ I o .~~.(§ 70 VYLL) použíti, ježto
níh~ jiného předpisu č~muž vzhled n L ,rl a etpro ten .který případ zvláštnem.
"
em , us anovem § 94 konk. ř. tak
Vo

er

b

Zádo st rodného otce dítěte, by bylo uloženo osvojiteli dítěte, by jednou
v roce na měsíc (od 1. do 30. prosince 1930) dítě do domácnosti navrhovatele na jeho náklady vydal a by kromě toho osobní styk s tímto dítětem
jednou za měsíc počínaje od 1. ledna 1931 na tři hodiny podle své
volby buď ve své domácnosti nebo na místě jím určeném povolil, o b a
niž š í s o udl' zamítly. Ne j vy.š š í s o u d púvodně zrušil usnesení
obou nižších soudú a vrátil věc prvému soudu, by řízení bylo doplněno
bližším šetřením a výslechem rodného otce dítěte. S o udp r v é s t oI i c e, doplniv řízení, opět nevyhověl žádosti vlastního otce. Rek u r sní
s o u d napadené usnesení potvrdil. D ů vod y: Jde o řešení dvou
otázek, zda stěžovateli rako rodnému otci přísluší i po adopci právo na
styk s dítětem adoptovaným, pak-li ano, zda v tomto případě z ohledu
na zdraví nezletilcovo a jeho výchovu i po mravní stránce se to daporu'čuje. Napadené usnesení praví, že z ohledu na tělesné zdraví nezlelilce se
návrhu nevyhovuje aniž by řešilo otázku, zda rodnému otci vůbec právo
přísluší. Sležovatel má za to, že, poněvadž zrušovací usnesení nejvyššího
soudu se o tom, zda vúbec právo na styk má, nevyjadřuje a že jím bylo
nařízeno doplnění řízení, mlčky mu právo na styk nejvyšším soudem
bylo přiznáno. Než pokud zrušovací usnesení nejvyššího soudu nevyslo,
vilo závazně svúj názor v tomto směru, nemůže býti bráněno nižším stolicím, by tuto otázku samy neřešily. Rekursní soud jest toho názoru, že
rodný otec po adopci jeho dítěte třetí osobou nemá již nároku na styk
s dítětem. pokud si to výslovně v adopční smlouvě nevymiňuje. Podle
§ 13 odst. (2) zák. ze dne 28. března 1928 čís. 56 sb. z. a n. jest pro
řešení této otázky rozhodným ustanovení § 180 a násl. obč. zák. čá
stečně v doslovu ds. nař. z 12. října 1914 čís. 276 ř. zák. Podle § 183
obč. zák. přísluší osvojiteli stejná práva jako rodnému otci, i otcovská
moc. Podle § 184 obč. zák. múže adopčuí smlouvou býti poměr mezj.
osvojitelem a osvojeným upraven jinak, pokud zákonná ustanovení § 182
obč. zák. nejsou měněna. Není ani tvrzeno tím méně prokázáno, že by
adopční smlouva vyhražovala stěžovateli právo na styk s jeho dítětem.
Poněvadž tedy osvojiteli přísluší všechna práva otcovská, tedy i říditi
výchovu dítěte, múže osvojitel rozhodovati i o tom, zda dovoluje styk
osvojeného dítěte s jeho rodným otcem čili nic. Poněvadž pak osvojitel
to nedoporučnje a se tomu brání, nemá soud příčiny, by proti jeho vůli
ho k tomu donutil, pokud by nebylo jiných dúvodů pro zakročení soudu.
A takových dúvodú zde nenÍ. Vždyť stěžovatel sám tvrdí. že osvojitel
věnuje chlapci mimořádnou péči, že dítě řádně vychovává a pečuje
o mravní i tělesné jeho blaho. I kdyby ale toho nebylo, souhlasí rekursní
soud se zjištěním a názorem prvého soudu, že blaho dítěte vyžaduje, by
ke stykům s rodným otcem nedocházelo. Svědci stěžovatelem vedeni ne-
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mohli vyvrátiti skutečnost zjištěnou lékaři, v jaké stavu se chlapec nacházel při převzetí osvojitelem ani skutečnost, že po mravní stránce
chlapec byl tehdy defektní. I rekursní soud jest proto toho přesvědčení,
při čemž poukazuje zejména na podrobnou dodatečnou zprávu městského
úřadu sociální péče v B., že jest třeba se vyhýbati všemu, co by nezletilce
rozrušovalo, tedy hlavně i že jest v zájmu děcka nepřipustiti jeho styk
s rodným otcem.
Ne i vy š.š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D ů vod y:
Stěžovatel vytýká napadenému usnesení relmrsního soudu podle
§ 46/2 nezákonnost a zmatečnost. Napadené usnesení není nezákonné,
neboť názor rekursního soudu se shoduje s ustanovením § 13 ods!. (2)
zákona z 28. března 1928 čís. 56 sb. z. a n. a § 180 a násl. obč. úk
částečně v doslovu cís. nař. ze dne 12. října 1914 čís. 27ť) ř. zák.
zejména správný jest též výklad jeho o rozsahu olcovské moci osvojitelovy podle § 183 obč. zák., podle níž jest osvojitel oprávněn chrániti
osvojence přede vším, ,co by mohlo ohroziti tělesné nebo duševní jeho
blaho, byť i to byl styk s rodným jeho otcem. K tomu se připomíná, že
nezletilý byl dodatečně vyšetřen soudním znalcem profesorem Dr. P -em,
že znalec podal podrobný nález o prohlídce a posudek, který vyzněl v ten
smysl, že s lékařského stanoviska nelze doporučiti, by rodnému otci byl
povolen styk s nezletilým jeho synem, a že znalec považuje každý takový
styk proti vůli dítěte za škodlivý jeho zdraví. Příznačná jsou tato slova
soudního znalce: »Dítě nepřeje si vrátiti se byť i na krátkou dobu
k svému fysickému otci ... Jestliže otec lne k dítěti otcovskou láskou,
tím spíše upustí od zneklidňování okolí dítěte soudním vl'nucováním
styku s dítětem, ježto takový projev otcovské lásky mohl by vésti jednou
k opačným citům na straně synově, pokud by vznikl u dítěte dojem schválnosti a nepřátelské zaujatosti fysického otce proti' adoptivnímu otci,
u něhož se dítěti jistě dobře vede.« Napadené usnesení netrpí zmateč
ností. Vytýká-li stěžovatel, že mu nebyla poskytnuta možnost osobního
výslechu o výsledcích doplněného řízení, nejde o zmatečnost dle § 41
(2) g) zák. č. 100/31, nebofstěžovatel byl v řízení slyšen několikráte
a zásada o nutnosti slyšeti účastníky před rozhodnutím nebyla porušena,
neboť není nutné, aby účastníci o každém provedeném kroku byli znovu
slyšenÍ. Hledíc pak k posudku soudního znalce nelze toho času t.j.
dokud se nezmění stav věci jím zjištěný vyhověti ani původnímu ani
obmezenému (konečnému) návrhu stěžovatelovu, když každý osobní styk
dítěte s fysickým otcem prohlásil znalec za škodlivý pro zdraví dítěte.
čis. 13692.
Poznámka žaloby o rozdělení spoluvlastnictví nemůže omeziti spoluvlastníka v disposičnim právu co do jeho ideálního spoluvlastnického
podílu.
Předpis § 126, druhý odstavec, knih. zák., podle něhož nesměj! býti
v rekursu činěny nové údaje, nepozbyl platnosti ustanovemm § 40 (3)
zákona ze dne 19. června 1931, čís. 100 sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 27. června 1934, R II 296/34.)

,
' h Bohumila K-a, by na ideální
K n i h o v ní s,o u ,d zat:l1t1os~~V~osalii K-ové ve vl. čís. 72, bylo
desetině nemovitosti, pl1p~ane d
I tn·cké právo pro navrhovatele.
vloženo na základe trhove smlo~lVJk v 6~lol 72 jest poznamenána žaloba
D ů vod y: Na nemovlt?stech v OZ a ·tosli podle výsledku tohoto sporu
o zrušení spoluvlastmctv.1 kd t~\O !1e:lwvlnem~vitosti připadne prodatelce;
není jisto, zdali a Jaky, I ea m
k u r sní s o u d vyhověl kmhovm
a bylo proto žádost zamltn?utl. dR ~ poznámka o rozdělen,í vspoluvvlastžádosti Bohumila K-a.
u V? vl" v kdyby ve sporu zVlteztla zalobnielví k nemovitostem ma. v zape I, ze; ku nemůže převod knihovního
kyně k J. ejíž žádosh povolil soud bPo?,natm ek'UCl· k rozdělení nemovltosh
,
. , na tre t'lOk
sobu za Nram ůže
I ex tedy tato poznamka
' b 'yt·I na
spoluvlastmctvl
podle pravoplatného rozsud u: ,em áva neboť nedotýká se dlspo,
závadu vkladu převo?u vlvas~mckehJ l~; po~námka zatimního opatření
sičních práv žalovane. ~~sa an~a ~a~á nemůže býti na závadu klad·
usnesením ze dn~v 27. zafl Iv93~v hžnost jest vyříditi podle stavu, kdy
nému vyřízení shz,nosh, po~ev~ z s
_ ,
byl podán původm kmhovm nahvr~i dovolacímu rekursu Růženy S·ove.
N e j v Yš š í s o u d nevy ove
D ů vod y:
v
v.
.
.
k dovolacímu rekursu jen pro.to" ze
Stěžovatelce .Ize pnznah p;avo vk
72 podle usnesení kra]skeho
, 'd eset·mev nemovltosh
vloz
ClS.
,
na idealm
v
,-- a1933
bylo poznamenano
pro z a:
soudu civilního vv Brne z 27. zan
.
n'l zatížení nebo zastavem
'
'kazem ZCize ,
v
t
t e. ni,
Z a, v vak uznal rekursní soud, ze to o pro'
t i m n í o par
tohoto spoluv}as!"lctvl; vSpr~vne VS ávadu kladnému vyřízení rekursu a
zatimní opatr~m nemuz~ b,:& nak~rs jest vyříditi podle stavu, kdy byl
knihovního navrhu, ponev~ re
dle stavu v den 4. července 1933.
odán původní knihovní navrh, t~dy POt -- odkázati na správné, stavu
P
,
'odstatnen a s aCl
"
b ly
Dovolacl rekurs nem, op , d' vod napadeného usnesem, ktere ne Yv
věci i zákonu ~dpovldaJlcl u, Y S rávně rekursní soud uznal, ze
vývody dovolaclho rekursl! vY,vrace~y. I ~tnictví nemůže omezlŤi spolu·
poznámka žaloby o roz~elem sl?o u~~ . e"íž žaloby Ck Ua 158?/;l2
vlastníka (zde dokonce zalobky~~ sa k' riu] týká) v právu disposlcmm
se ona poznámka podle dovol~cl o r~ u podle § 126 druhý odstavec
s jeho ideální~ sQoluvlastmckk§p~dlt~)·zákona čís. 100/31 nepozbyl.
knih. zákona, Jenz ,vzhledem'
rh Z
v ákona nesmějí v rekursu býh
e" °t kZ novot'ám v dovolacím rekursu,
ustanovemm
§
40
(3!.hl
latnosti
P
, 'd· t t· v lze pn
.
činěny nove u aJe, O.I~ ne
v flzedI volacím rekursem
proh. usnesem'
jež stěžovatelka nem~z~ :tplatnova I o
vydanému v kmhovm vecI.
čís. 13693.
zemědělci'lm (zákon ze dne 24. února 1934,
Odklad exekuce proti
čís. 33 sb. z. a n.)..
v
konce března 1934 odložena z úřadU
Nebyla-Ii exekucev.v. do~e do " j odklad není závady, by nebylo
a dlužník dosud neucuul .?av~h ua Jej I mlu~iti o bezvýslednosti exev exekučním řízeni pokracovano, a ~e ze
kuce podle § 47 druhý odstavec ex. r.
(Rozh ze dne 27. června 1934, R II 313/34.)
50
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Jednoroční lhůtu jest počítati ode dne, kdy zaměstnanec skutečně
přestal pro nemoc vykonávati službu, nikoliv od zahájení řízení, kterým
má b:í1i zjištěno t r val é onemocnění zaměstnancovo (lékařskou prohlídkou za účelem pensionováni)o

(Rozh. ze dne 27.

Důvody:

. Podle nyní platného zákona ze dne 24. února 1934 čís 33 b
Jest rozeznavatl období do 31. března 1934 a obd b'
d . C ~. z. a n;
d? t;končení účinnosti zákona. Jen v pr~ém obd~b~ po I o cene~ dm ,:Z
delcum prováděti nucený prod' b
. h
_lne ze pro 1 zemevisejících a buďtež prodeje v eJJ,~ ~ve~~c b~vrsků .s: zeI?,ěděl?tvím souz úřadu (§ I odst (I) §
o . rezna .lIZ nanzene odloženy
exekuční s~~d z Úř~du,:ýbr~ p~~~iuj~)2dkiagre~h~m ob~obí de~akročuje
smce 1934 Jen k návrhu dlužníkovu (q I) V t e ~ce ~;< PJv lIIb31. pro~~f~ilv n~~t ~ak?enfe března I ?~4 •odlo~en~ z úf~~ rlJFu~neíkn~!s~d e~~:
řízení pokračovin~. ~~~~d't~d;c~z n~mm~av~dy, n~bylo v exekučním
podle § 47 druh' odstavec ex • osuv v 1:vl1 o ezvyslednosli exekuce
povinný by! přid~žen k vYJ'ev' r., prov~ez navbrh vy~áhajícího věřitele, by
ovaCl pnsaze, yl pravem zamítnut.
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oov ,Výkla~ čl.
k?lekth;ni smlouvy zaměstnanců nemocensk' ch
_
j.sloven, .ze deltmhvm zamestnanec má nárok na plné služebn' y vof;
~~žt~~u Jednoho roku v nemoci, spojené s nezpůsobilosti k vY~!::~áJ

XY!':

června

1934, Rv II 285/32.)

Žalobce, definitivní úředník žalované okresní nemocenské pojišťovny
byl dne 26. září 1926 suspendován a byl mu disciplinárním usnesením
snížen plat o 25% na 10 měsíců. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na žalované zaplacení 9.851 Kč, jednak 1.622 Kč, ježto mu srážky
25% ze služného byly činěny až do konce března 1928, tudíž po 18 mě
síců a nikoliv jen po deset, a dále zaplacení služného 8.229 Kč za dobu
od 1. dubna do 31. prosince 1928 a odůvodňoval tento žalobní nárok tím,
že žalovaná strana na základě lékařského posudku soudních znalců, kteří
žalujícího prohlásili v trestním řízení za nezodpovědného za činy, pro
něž bylo proti němu současně zahájeno žalovanou stranou disciplinární
řízení a jeho pensionování, ač posudek ten se týká jen přechodného stavu
jeho za největšího rozčilení, čítá rok, po který má žalobce podle kolektivní smlouvy (čl. XVI!.) nárok na nezkrácené platy, ode dne I. října
1926 do 30. září 1927, kdežto tento rok smí býti počítán jen od doby. co
byl žalobce pojišťovnou vzat do stavu nemoci, to jest od 2. ledna 1928 do
31. prosince 1928. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a ci
s o u d z těchto d ů vod ů: V podstatě jde jednak o výklad čl. XVII. kolektivní smlouvy, jejíž platnost a závaznost pro strany není popírána, a
to, jak jest počítati dobu jednoho roku, po kterou zaměstnanci při onemocnění, spojeném s nezpůsobilostí k vykonávání služby, jest ještě plné
služební požitky vypláceti, jednak o zjištění, od kdy žalobce byl takto nemocen a službu pro onemocnění nekonal. K první otázce má žalobce za
to, že onu dobu jednoho roku jest počítati do doby, co byl vzat do nemocenského stavu, tedy od jakéhosi určitého formálního projevu zaměstna
vatele, z něhož plyne, že ona jednoroční doba počíná, kdežto žalovaná
počítá dobu tu od toho okamžiku, co zaměstnanec přestal službu pro onemocnění vykonávati. První soud přiklonil se právem k názoru žalované.
čl. XVII. kolektivní smlouvy nemá ustanovení o tom, že se vyžaduje
určitý projev zaměstnavatele nebo zaměstnance neb obou, od kdy jest počítati onu jednoroční lhůtu, totiž jak míní odvolatel »vzetí do nemocenského slavu«. Ustanovení tohoto článku kolektivní smlouvy nelze rozuměti jinak, než že zaměstnanec, nekonal-li službu pro onemocnění po
jeden rok, ztrácí nárok na služební požitky proti zaměstnavateli, již
následkem toho, že službu pro onemocnění po celý rok nekonal. Přesta
ne-Ii tedy zaměstnavatel služební požitky po uplynutí tohoto roku zaměst
nanci vypláceti, jedná podle smlouvy, která i zaměstnanci mus! býti
známa, a který také si musí býti toho vědom, že jeho nárok na služební
požitky uhasnul, an to se zaměstnavatelem smluvil. Žalobce se nedovolává jiného ustanovení nebo předpisu, který by toto ujednání vykládal ve
ve smyslu názoru jím zastaveného.
N e j v y Š ,š í s o II d nevyhověl dovolání.
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DLlvocly:

N e j vy Š š í s o u d

Po právní stránce (§ 503 čís 4
' ) b
'
posouzena správně. Spornou rá'vn' c. I; s. yla vec, odvolacím soudem
jednoroční lhůtu stanovenou /čl XVNa~kr'kfd ~tere doby jest počítati
nemocenských pojišťoven zOdpověděl ci
e, IVll! smlouvy zaměstnanců
číná dnem, kdy zaměstnanec skutečn~ vpo,aci ~oud tak, že tato lhůta poslužbu. Tento názor 'e t
dl'
res a pro nemoc vykonávati
kolektl' ' I
.j s v po s ate uznatI za správný neboť v čl XVII
Vll! srn ouvy jest ustanoveno ž d f' 't' ,
' ,
'.
byl žalobce _
' ,. k
"
,e e 1ll!lvnl zamestnanec - j'ímž
d
b
'
ma n310 na pIne sluzební 0"tk
v nemoci, spojené s nezpůsobilostí k vyk p 71 .Y P?b o u jednoho roku
vení plyne nepochybně že pro poč' t k o~avan~ s,Iuz X Z tohoto ustanodoba, kdy zaměstnanec' skutečně on~ e je'lnorocll! Ihuty jest rozhodující
konati službu. Dovolate1ův názor žmocn~ a pl o nemoc, ~ebyl způsobilý
e
teprve od zahájení řízení kterým 'má bl?? ta!f' jednoro~ll! lhůta počíná
měs!nancovo, a to lékařskou Prohlídko! I ZjlSden o trvale, ?nemocnění zavall!, nemá v doslovu čl XVII kol kl' ~rovel enou z~ u~elem penslOno.
.
e IVU! srn ouvy ll! pke opory.
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Přednesl-li žalobce při prvém roku I§ 239'
,
wudem žalobu a nedostavil-Ii se k
. " ,c•.r. s.) pre~ 0!ITesnlm
s!avivší se žalovaný popřel žalobn/~~~~ ustnunhuIJedn~n~ pn nemž dozmeškáni byl t
'd k
a navr vydam rozsudku pro
dle § 442 P y, u dPrte po lad~ pro vydání rozsudku pro zmeškání po, rvy o savec, c. r. s.

(Rozh. ze dne 27. června 1934, Rv II 628/32.)
Od žalobě o zaplacení 3.198 Kč konal se před okr
~Js~ve~ ~~~i,j~~~h~~~~~ :1§nd3s~01ic~ odd~en~ pr~ní rok pod~es

"

§4f?
~~~i naa pJ!nn~~ž gf~i~~ ~~;~eny !~~~át~'í, nán~~~:. Kr~~t~~lfIno~rr::

žaloya!1Ý, popřel Žalobní nárok a s~či~~lo~1~~~ ~:d~;~~~~I~i rdosta~~vší se
zmeskalll protI nedostavivší se žalobk ni T
t' ,
,ozsu u pro
a ro~sudkem pro zmeškání podle §§ 3§6 ~ 4~Tu o, nav{ht ?ylo v~~~veno
zamdnuta. Od vol a c í s o u d
d ' c. r. s. y a zaloblll zadost
v otázce, o niž tu jde
d ů vod ~,~~~ ~YI ~o~sud~k potvrdil a uvedl
nsbylo lze vydati rozs~dek pro zmeškán'í po~l~y
~%or ~t~ola!elky, že
cPrrsí rdorku'h!fýbdržt teprve
d'
. ..
vos avec mel byIJ protok I '
ro~1y~~eměfs ~~~oV~nél~?, opis protok~lu ,I?ěl,být( doručen žalobkynf ~vž~~
skutečnosti ~aJn~~ ?í:e~~ znovu }< prehcelll., TJ'.ll vytýká odvolatelka ve
442 c '
I b d O ' zav;nenou ,nespravnym vykladem §§ 396 a
odl . r. S., a ~ ez ?vodne. Pn prvlllill roku v technickém smyslu lY I
p e §, 239 c. r. s. prednes ve věci samé vyloučen a byl-li u
~l
~~o~~s~~t~ ,;rú~~n:u, tape ~alobkyně, jež se nedost~vila k n~~~ed~/t~~~
F 442 d t
DJ'.llu §Icelll, p~opadla rozsudku pro zmeškání podlA
.~,
o savec prvy a 396 c. r. s.
c

v

~~~:u~o~:~Y~Jál:m§e~~~n
,

§J§

~ok ~a.lší" ~~{Žes"b~l~

v

v.

v

nevyhověl

dovolání.

Duvody:
Nelze přisvědčiti dovolatelce, pokuQ pod dovolacím důvodem nesprávného právního posouzení uplatňuje, že nebylo tu předpokladu
§ 442 prvý odstavec c. ř. s. pro vydání rozsudku pro zmeškání. Podle
spisu byly strany předvolány na 17. února 1932 k prvnímu roku (§ 239
c. ř. s.), k němuž Se obě dostavily. Podle protokolu o tomto roku, v němž
jest první věta o přednesu žaloby z části přeškrtnuta, není jasné, zda
byla žaloba skutečně přednesena, ale tato okolnost nemá významu, protože, i kdyby se tak bylo stalo, bylo by to procesuálně bezvýznamné, ježto
podle § 239 poslední odstavec c. ř. s. jest při prvním roku přednes ve
věci vyloučen (plen. usnesení čís. 4001 sb. n. s.). K následujícímu roku,
ustanovenému k ústnímu jednání, nedostavil se za žalobkyni nikdo a, pří
tomný zástupce žalovaného, popřev žalobní nárok, navrhl vydání rozsudku pro zmeškání. Za tohoto stavu věci musil soudce vydali rozsudek
pro zmeškání ve smyslu § 396 c. ř. s. (srv. rozhodnutí čís. 11037 sb.
n. s.) a žalobní prosbu zamítnouti, ježto na základě přednesu žalovaného,
který bylo podle § 396 c. ř. s. pokládati ,za pravdivý, byl vyvrácen skutkový podklad žalobního nároku. Správně proto uznal odvolací soud, že
první soud neposoudil věc po stránce právní nesprávně. Úsudek, jejž
čmí dovolatelka z uvedeného plenárního usnesení acontrario, padá již
tím, že předpoklad její, že učinila přednes již v žalobě, nemá v zákoně
opory. Podle § 226c. ř. s. podává se žaloba přípravným spisem (§ 78
c. I'. s.) a musí býti podle § 176, 177c. ř. s. ul ús!ní!ho jednání předne
sena; nestačí tedy o sobě obsah žaloby. Není třeba se obírati otázkou, zda
by byl přípustný odvolací návrh na změnu rozsudku prvního soudu v ten
smysl, že se návrh žalovaného na vydání rozsudku pro zmeškání zamítá,
anebo dovolací návrh v obdobném smyslu, když rozsudek pro zmešká'lí
byl podle svrchu uvedeného vydán k návrhu žalovaného právem.
čis.

13696.

Pojišťovací smlouva.
Pokud pojistitel při pojištěni proti povinnému ručení nemůže, opírá-Ii
poškozený vznesené nároky z ručenl pojistníka i o zákon i o smlouvu,
'odpírati pojistníku pojistnou ochranu proti uárokům opírajlclm se o zákouné ručení pojistníka, třebaže smlouva poškozeného nebyla předmě
tem pojišťovací smlouvy.
Pokud lze přesně rozlišiti, kolik připadá na ručení pojistm'ka ze
smlouvy a kolik ze zákona, a která část zastupováni poskytnutá pojistníku pojišťovnou ve spom připadá na mirok poškozeného odvozovaný
ze zálmna a která na nárok ze smlouvy.
Ani před účinností § 7 odst. 2 poj. ř. není překážky, by nebylo ujednáno, že se pojištění má vztahovati i na dobu před uzavřením pojišťo
vací smlouvy.
Ustanovení pojišťovacích podmínek, že pojistník jest povinen zaplatiti i premii v době, která jako počátek pojištěni v pojistce jest stanovena a že pojistitel jest prost závazku plniti, když pojistná událost
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n~st~e, n~ž premie je za~lacena, platí jen, když pojištění začíná uza;:renun s'!l oudv y nebo po nem. Plati-Ii smlouva i za dobu předchozl jest
,1lTI pr~mte o sunuta až do doby, kdy dojde ke smlouvě a n'
'
plac~n~ n;sta~ou ~epr,:e, n~ní:1i p'0dle toho premie včas zap~~::: ne?, tl ~pOjl~tník. ma pravm zajem podle § 228 c. ř. s. na z'ištění ž
,::,u pnslUSl pOjlstna ochrana pro budoucí dosud ani neohla' s~enj , " ke
tl'ctlch osob.
e naro y
(Rozh, ze dne 27. června 1934, Rv II 796/32.)

25l9~7vaná P~!~~l/na pojistila pojistkou ze dne 4. listopadu 1930 čÍ<;
.
na P!l~ as u ze dne 18. října 1930 žalobce jako odnikatcí~
~~~~:~č~~hdne.sk,01 na vedeI?íhPlyr:~výc~, vo.dníc? a elektrick~ch, na ka-

cen'
a jmyc ~ pozemm~ ,zanzemch, ]akoz i škod povstalých zří
záklm·r st~~ebi otresy, klesamm a sesouváním půdy proti následkú\n
O?l e rU,ce m povmnoslt do výše 50.000 Kč s vyloučením nároků
z pOfkozem stbvb~, již pojistník měl nebo má prdváděti nebo na ní PC'[20~a na do,u ]e~noho roku od 18. října 1930 dd 18 října 193,í
.a~o~ ou,, o ,ll1Z tu )de, domáhal se žalobce na žalované 1 b b 10
z]lsteno, ze zalovana strana je na základě pojistky čís 2- 6 997 y. y
poskytnouti žalobci pojistnou ochranu ohledně nároků jež :)b~d povll:l'a
]a~~ pO~~ika,tele s~avby VZll~Se?y ze škod ~působený~h na do~~ r,a ;le~g
v ;, znce~mm, otres~, klesamm a sesouvaním půdy, oznámen' ch žalovane stran~.dne 19. ltstopadu 1930 a vzniklých dne 9. listo a~u 1930
~ebo ,PhZd~]dl, ?~kud. j~st ža20~ce k náhradě těchto škod povi~en dle zá-'
K~nnyc. pre PIS~ o..naltrade skody; 2. by bylo zjištěno, že žalovaná
Stl.ana jest krome prlpadu ad I. povinna poskytnouti žalobci na základě
pO]1stky 256.997 pO]lstnoll ochranu ohledně nároků, které na něho budou
YZ,nesenYdJ,ako na P5'dnikatele stavby ze škod způsobených na budovách
Jez souse 1 S domy c p 24 a 25 v M ~"
~
<
,
,"
.d
:;.
1 . zncelllm, otresy, klesáním a sesoukud
alll~t~ y, P7
]e z"l0bce ~le zákona k náhradě těchto škod povinen
ez
~,u na ,o, zda poskozelll k odůvodnění těchto svých nároků budOl:
~e bVo avalI pouze na ustanovení zákona či také na obsah smlouvy mezi
La o Icem a fIrmou B. ze dne 25. září 1930 a sice ohled ~, ~k d k '
~;:ntklr91~' ~jna 1930, nebo po 18. říjnu 1930 anebo VZ~k~10~ 'do t~~e
l1Jn~ , .. . l' o c e sní .s o ~ d prvé s tol i c e vyhověl žalobě ad 1 .
zahm.t~Ij1 ad 2. Odvolal se Jen zal obce, jehož odvolání o d v ó 1 a c í s ou d
vy ove a uznal podle žaloby i ad 2 D ů vod . J
~
pojistku čís 256 997 , .. l b · ; .
~ y. e. nesporno, ze zalobce
9 r t
'.
.
pIIJa ez namllky a ze pO]lstnou premii již dne
. l~ opadu 1930 zaplatil. ~e tudíž rozhodným pro rozsah povinnosti žalovane stra.ny poskytnoldl pO]1stnou ochranu žalobci i pro počátek této poy-mnos.1t ]e~ obsahpojistky Jčl. 322, 278 a 279 obch. zák.). Obsah 0llstky J~st SIce '!leZl stranamI, n~sporný, ale každá strana vy;kládá o'-isbm
lmak. za~ovana st~ana tvrdl] ze Jest povinna převzíti pojistnou gc6ranu
jen pro ,I?aro~y!-e ~kod, ktere~yznikly 9. listopadu 1931 anebo později a
Je\v Pllpade, z.e ?;alobce ~UCl za tyto škody dle zákonitých předpisů' a
pos ozen, ~PlabtnuJ1ce tyto skody, odvolávají se na tuto zákonnou rtičební
povmnost !-alo, covu:. Naproh tomu tvrdí žalobce, že žalovaná strana 'e
poy}~~a P;{VZ1Í! pOJIstnou, oehra,"u i pro ná;oky ze škod, za které si
ruCl e za ona, avsak poskozem Se neodvolavají jen na zákonné před-

h'
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t rl

v
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pisy, nýbrž i na smlouvu, kterou žalobce uzavřel s firmou B. dne 25. září
1930, a to i ze škod, které vznikly již dne 18. října 1930 aneb pozděii.
Pokud se týká rozsahu škody, jest z pojistky zřejmo, že žalovaná pře
vzala pojištění proti následkům zákonité ručební povinnosti žalobce. ,,\'jkde v pojistce není uvedeno, že žalovaná neručí, kdyby žalobce ručil za
škody uvedené v pojistce dle zákona, ale poškození by se neodvolávali
k odůvodnění svých nároků na předpisy zákonné, nýbrž na Qnu smlouvu
s firmou B. Toto omezení, jak je tvrdí žalovaná strana, není tudíž
zřejmo z obsahu pojistky a proto se ho nemůže žalovaná dovolávati. Je
ovšem pravda, že nároky ze škod, které musí žalobce snad n."s1i podle
zákonných předpisů mohou býti jiné než nároky ze škod, které poškozrní
uplatňují na základě smlouvy mezi žalobcem s firmou B. Tato ok'únost
nepřekáží tomu, by nemohly býti zjištěny ony nároky ze škod, které žalobce jest povinen nésti dle zákonných předpisů. Není tudíž dův)du, aby
žalovaná nebyla uznána povinnou nésti škody podle zákonné povinno,li,
byť i se poškození neodvolávali na zákonné předpisy, nýbrž na smlouvu
mezi žalobcem a firmou B. Námitka žalované, že není povinna poskytnouti pojistnou ochranu žalobci ohledně nároků ze škod, které vznikly
dne 18. října nebo později až do 9. listopadu 1930, není rovněž odůvod
něna. Je ovšem pravda, že se žalobce přijetím pojistky podrobil veškerým
podmínkám v pojistce obsaženým, přijav ji bez námitek (čl. 322, 278,
279 obch. zák.)-. Je nutno přisvěďčiti i názoru žalované strany, že jest
rozlišovati dobu, na kterou bylo pojištění uzavřeno, od krytí, které má
pojišťovna pojistníku za škody pojištěné poskytnouti. Je nesporno . mezi
stranami, že pojistka byla žalobci doručena dne 9. listopadu 193? a že
tím okamžikem nastala platnost pojišťovací smlouvy touto pOJistkou
uzavřené, a jest nesporno, že podle čl. 4 všeob. pojišf. podmínek v pojistce uvedených ručí pojišťovatel jen, nastane-li skutečnost, pro kterou
se pojištění poskytuje, po počátku pojišťovacího poměru a že podle čl.
10 těchže podmínek jest pojišťovatel prost závazku plniti, nastane-li skutečnost nárok tretí osoby odůvodňující. Z těchto ustanovení vyvozuje žalovaná že neručí v souzeném případě za škody, které vznikly dne 18.
října 1930 neb od toho dne až včetně do 8. listopadu 1930. Avšak odvolací soud zjišťuje, že žalobce při sepisování návrhu na pojištění výslovně
žádal, aby byl kryt již ode dne podpiSU pojišťovacího návrhu, a že zprostředkovatel žalované, který s ním pojišťovací návrh sepsal, této žádosti
vyhověl tím způsobem, že do návrhu pod pol. "Na jakou dobu se uzavírá
pojištění?« napsal I>platnost ihned«. Žalovaná v pojistce výslovně uvedla,
že pojištění jest sjednáno na dobu jednoho roku a že počíná dnem 18.
října 1930 12 hod. polední. Tomuto ustanovení pojistky nelze jinak rozuměti, než že žalovaná převzala krytí i těch škod, které vznikly již dne
18. října 1930 aneb později, poněvadž jinak by tomuto ustanovení nebylo lze dobře porozuměti. Neodpovídalo by zásadě poctivosti, která je
v obchodě rozhodná, bytolo ustanovení pojistky bylo vykládáno jinak,
ana žalobkyně ani při doručenf pojistky neuvědomila žalobce, že pojistkou touto nekryjí se škody, kter,é vznikly ?d seps~ání návrh;.t do. d0r.~
čení pojistky. Vzhledem k tomu pravem domaha se zalobcev ~alobe Z]IStění povinnosti žalované tak, jak v žalobní žádosti uvedeno, zejména, ano
je mezi stranami nesporné, že žalovaná prohlásila žalobci, že nepodá-li

-

zjišťovací

žalobu do šesti měsíců, její ručební povinnost bude trvati jen
v onom rozsahu, jak ona tvrdí.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalované.

o ů vod y:
Opírají-li poškození nároky z ručení pojistníka i o zákon i o .jeho
smlouvu s firmou B., není ani podle pojistky zásadního důvodu, by pojišťovna neposkytla pojistníku pojistnou ochranu oproti nárokům, pokud
se opírají o zákonné ručení pojistníka, neboť takovou povinnost převzala
tím, že to v pojistce nevyloučila, a nejde tu proto o jiný zdroj nebezpečenský, než v pojistce byl smluven, a jest bezpodstatnou i další výtka dovolatelčina, že smlouva s firmou B. nebyla vůbec předmětem pojišťovací
smlouvy, poněvadž se žalobce nedomáhá poskytnutí pojistné ochran"
proti nárokům ze smlouvy a jest proto bezpodstatné, zdali pojišťovna
smlouvu tu znala čili nic. Zbývá jen třetí výtka, že prý nelze přesně rozlišit, mnoho-li připadá v takových případech na ručení pojistníka ze
smlouvy a mnoho-li ze zákona. Než i tato výtka jest lichá, neboť nemůže
býti pochybnosti, že nárok sám, pokud plyne ze zákona, to jest pokud
pojistník škodu zavinil, aneb pokud za ni ručí z povinného zákonného
ručení v Užším smyslu, se dá přesně určiti ve sporu, a to co převyšuje
tuto hranici připadá na nárok odvozovaný ze smlouvy: Obtížněj.šíiu by
snad mohlo býti rozhraničit, která část zastupování poskytnutá pojistníku
pojišťovnou ve sporu připadá na nárok odvozovaný ze zákona a která na
nárok ze smlouvy. Avšak ani to není překážkou, poněvadž se to dá vyřešiti při rozvržení útrat zastupování mezi pojišťovnou a pojistníkem a
určiti, která část útrat zastupování poskytnutého pojišťovnou připadá na
ochranu proti ručení pojistníka ze zákona a proti ručení jeho ze smlouvy.
Onu část nese pojišťovna, tuto pojistník Nedohodnou-Ii se, může ovšem
dojíti ke sporu, tím ale není řečeno, že poskytnutí takové pojistné ochrany
jest plněním nemožným (§ 878 obč. zák).
Dovolatelka také neprávem vytýká nesprávnost názoru odvolacího
soudu, že ručí i za škody v době od 18. října do 9. listopadu 1930. Podle
čl. 4 všeobecných pojišťovacích podmínek ručí pojišťovatel za škody,
které nastanou po počátku pojišťovacího poměru. Kdy pojišťovací poměr
počíná, stanoví pojistka, neboť v čl. 10 bod 2 ustanovuje, že pojistník je
povinen zaplatiti premii v době, která jako počátek pojištění v pojistce
je stanovena. Jako počátek pojištění jest v pojistce stanoven 18. říjen
1930, takže tímto dnem začal pojistný poměr a tím i ručení pojišťovate
lovo. Nezáleží na tom, že pojišťovací smlouva byla uzavřena až po tomto
dni, neboť není překážky, aby nebylo ujednáno, že se pojištění má vztahovati i na dobu před uzavřením smlouvy (srov. dosud neúčinný § 7 odsL
2 poj. zák). Podle čl. 10 odst. 2 jest arciť pojistník povinen zaplatiti
premii v době, která jako počátek pojištění v pojistce jest stanovena, a
podle čl. 10 odst. 3 jest pojistitel prost závazku plniti, když pojistná
událost nastane, než premie je zaplacena, avšak to může jen platiti, když
pojištění začíná uzavřením smlonvy nebo po něm. Odporovalo by zřejmě
poctivosti v obchodu, kdyby ručení pojišťovatelovo za dobu před uzavřením smlouvy mělo býti závislé na zaplacení premie při počátku pojiš-
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tění když pojistitel oznámí premii pojistníkU ~ž po počá!k~ po.jiŠt~~!,

takŽe·i o·istník až po této době můze plallll. :rlm by ~e u]e nam o !Ivější~ iaJočetí pojištění stalo úplně bezcermym ~. pO]lSlltel by obtze~
remii za předchozí dobu, ačkoliv by za m nerucII. ,Proto 1~e srn ouye
~ozuměti jen tak, že platí-li smlouva také za .dobu pre1cho~l, ]e~\ ~k
s latnost premie odsunuta až do doby, kdy dOJde ke srn oU,ve a nas e y
!Placení stanovené v čl. 10 odst. 3 nastanou teprve, nem-I! podle toho
premie včas zaplacena.
,
šlo b ·en ·eště o to, zda žalobce má právní zájem pod,le § 228 c.r. s.
na z"iště~( že] mu přísluší pojistná ochrana jJfO ?,udoucl do.su,d am ne:
ohlágené n~roky třetíc~ .osob, což jest zk?~mall z, u~~~ub~cfo~zc~e~;itd~~l
řízení. Ale am lento ,z~lem mu nel~e, ug:1 IdP~np~~pokládati a žalovaný
roků těch lze za nyne]slho stavu vecI uvo n
.. ,
'b
' má právo žádati aby nejistý právní poměr k PO]I~ťovne . yl roz!e!~
dříve nežli k so~dnímu uplatúování n~~~ku ,pt;0Íl ~en;~ do]de,_pon~~da_
z~há·ení těchto sporu nemělo by Z]lstovam pr~vm o. p 01!lem z
~ého účinkU, ježto by mezitím mohly ony spory byll pro]ednany a skončeny.

čís.

13697.

Odsouzeni strany pro zločin podle §§ 5, 197 a 199 a} tr. zák. jest
překážkou jejího výslechu jako strany.
.
(Rozh. ze dne 27. června 1934, Rv II 459/34.)
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby. "O d:
vol a .c í s o u d napadený rozsudek potvrdil, ~e~hle,dav va~nost nzem
v tom, že žalovaný nebyl vyslechnut jako stran,a, ]ezto zalovany byl pravoplatně odsouzen pro §§ 5, 197 a 199 a) tr. zak
,
.,
N e j vy š.š í s o u d nevyhověJ dovolání a uvedl v otazce, o mz tu
jde, v
dilvodech:

va~n~st

!ízení~ vp:avdědj~k'~h~~~r:'::zb:;,v~! ~d:

Jako
odvolacího
souzení, vytýk a dovolatelka! ze odvolaC!,sou dl' §§ 5 197 a 199 aj tr.
'rávem podle § 5
souzení majitele žalované fIrmy pr? zlocm po ~,
zák. jest překážkou je~o výsl,~chu lak? str":,,:y·, ~~c~ilel nýbrž i každý,
tr. zák slává se vinnym zlo~me;n ne]~n pnmy
raf~ tom uvedeným
kdo ~e zloč,i~u navedl nebo~n .nem zp~~~m ř~ ~ar:~, by nebyla připl!š:
pomahal. Vee1em ustal}?~em §§.372,
.
věrohodnost jest ]IZ
těna k výs~echu z.a. pncmou du~azu st~~~aé 2~~dectví nebo pro křivou
předem otresena ]eJ1m od'k uzem1!lll':o tom zda se strana dopustila
přísahu.
toh?to, hl,e,dls, a nbeza:Jl!ha svědectví či zda se na něm
přímo zloemu knve pnsah y, ne o
lve o ,
'
súčastnila způsobem uvedenym v § 5 tr. zak.

·A
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Cís. 13698.

§ 283 c. ř. s. není mClm J1nym než usnesením průvodním. Proti prů
vodním usnesením není podle čtvrtého odstavce § 277 c. ř. s, samostatného prostředku opravného, Napadla proto stěžovatelka neprávem
usnesení prvého soudu rekursem a nepochybil rekursní soud, odmítnuv
její rekurs jako nepřípustný.

Pracovní soudy (zákon ze d 4 '
,
Jest na pracovním sone .cervence 1931,Čís. 131 sb z an~
Tato vada nebyla odstraněna ~ d u,, by ocenil spor podle §
záko~'
hodnotu předmětu sporu.
m, ze o d vol a c í s o u d ustanovii

z7

(Rozh. ze dne 27.

června 1934, Rv II 477/34.)

čís.

!,;acovní soud zamítl ž l b ' " ' '
•
a o u o zJ!stem sluzebního poměru a
pInem smlouvy. O d vo 'I a '
oce'l
• dmět Sporu na 50.000
c I SK'o u d napad'
m pre
eny rozsudek potvrdil a
Ne J vy š š í s o u d V" t'l
c.
I a I SPIsy odvolacímu soudu , by bylo zanzeno
"

Kdo provozuje podnik výlučně prostředky, jež vyžadují spoluúčast
osob a užíváni živelní síly (orání za mzdu s garniturou pozů
stávající ze strojního pluhu, 2 lokomotiv, různého náčiní a jiného pří
slušenství), není maloživnostnikem ve smyslu § 251 čís. 6 ex. ř.
několika

to t o:

(Rozh. ze dne 28.

~ra~ovní soud nedbal Před i
'"
kterehoz měl žalobní nárok po!u~U § ,~7. zakona CIS. 131/1931 podle
T!lto '(.ada nebyla odstraněna tím ~eza Jzel v,plnění oeněžitém, 'oceniti, .
predl~etu sporu, ježto dotčená po~in~o~t vo ac\soud ustanovil hodnDtu
s o ~ u p r v n í s tol i ce a 'eho
J,!' ,za .onem výslovně uložena
B,ud t~dy pracovnímu soudu uloženoocenem lze odp~rovati rekursem.
predmetu sporu a aby usnesen' t t
ci aby d,odatecne ocenil hodnotu
SpIsy buďtež poprávomoci tolho~ o vy al s!ranam a vyčkal právní moc
uplynutí lhůty k rekursu znovu pr'odul s!,esem, pokud se týče po marné~
e ozeny.
čís.

D

13699.

června 1934,

R I 605/34.)

,

, Usnesením ze dne 5 ledna 1934
.
heho odstavce § 283 c. t s b b
dovo}ll p r v Ý s o u d podle druhstu o,proyedení důkazú' v '~s~esll? tupusteno od vydání dožadovacího
f~octne~ pred!ožiti veřejnou listinun~ ~:n u~ed~nyd:hk a by, byl žalovaný
o o o zakonneho ustanovení a " , ov~ em II azu tech ve smyslu
o~stav:e § 283 c. ř. s. lhúlu u;~ll ~arov~n ~snese?ím tím podle třetího
dukazu. Rek u r sní s o u d ~dm ~i edrzem. SpiSU o provedení těchto
N e j v y Š š í s o u d nev h ,I re urs z,alobkyně.
usnesení rekursního soudu, y ovel rekursu zalobkyně dn odmítacího
o

w
I

ů

1934, R I 649/34.)

P?dle druhého odstavce § 291 c '
prosiredkem napadeno Usnesení 'í ; r. s. nemuze vubec býti opravným
~ISU. o p\ovedení důkazú ve ~~y~Zu b~af~anovena lhúta k předložení
e zakonného ustanovení pl
'
e I o, odstavce § 283 c. ř. s
yne, ze usnesem podle druhého odstavc~
o

,

:'1;

.

vod y:

Stěžovatel dovolává se ochrany § 251 čis. 6 ex. ř. jako m a I o ž i vn o s t n í k. Uvádí však sám, že podnik (orání za mzdy) provozuje
garniturou pozůstávající ze strojního pluhu, 2 lokomotiv, různého náčiní
a jiného příslušenství. Jde tedy·o podnik provozovaný výlučně takovými
prostředky, jež vyžadují spoluúčasti několika osob a užívání živelní síly,
u něhož tedy osobní ruční práce podnikatelova ustupuje téměř úplně do
pozadí. Takové podniky nelze považovati za maloživnostenské ve smyslu
§ 251 čís. 6 ex. ř. To plyne již z dO'slovu zákona, jenž poskytuje výhodu
řemeslníkům a továrním dělníkům a jiným osobám, které ručními pracemi
si opatřují výdělek. Podle materialií a výnosu min. sprav. ze dne
2. června 1914, Ve věstníku Č. 43, který byl vydán k výkladu zákona,
bylo u »maloživnostníků« pamatováno v první řadě na malé hostinské
podniky a obchodníky, jako obchodníky se smíšeným zbožím, hokynáře,
malé trafikanty a pod. Podnik rozsahu a druhu, jaký provozuje navrhovatel podle vlastního udání, nelze tedy takovým podnikům na roveň
postaviti a nesejde na tom, že snad za nynějších hospodářských poměrů
není spojen s výnosy převyšujícími průměrné příjmy maloživnostníka.
čís.

Důvody:
o,

června

Dlužník provozoval orání za mzdy. Návrhu jeho, by byla zastavena
exekuce na strojní pluh, 2 sudy na vodu, 2 lokomotivy, 1 obytný vůz
a na nástroje, s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, rek u r sní s o u d
návrh zamítl.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

~sne~e~í podle druhého odstavce § 28
'
.
vOdmm, Jez nelze napadati samostatn'
3 c. r., s. Jest usnesením průym opravnym prostředkem.
(Rozh. ze dne 28.

13700.

13701.

čtrnáctidenní lhůtu § 36 c. ř. s. jest počítat! ode dne, kdy usnesení
soudu, jimž byla vzata na vědomi výpověď plné moci, bylo doručeno
stranám.
, Lhůtu k odvolání jest počítati od doruč",;l rozsudku prvého soudu
k rukám právního zástupce, třebaže vypověděl straně plnou moc, když
strana, byvši soudem vyrozuměna o vypovězení plné moci, nevyhověla
nařízeni soudu, by ustanovila co nejdřlve nového právnllIo zástupce.

~u....
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Právní zástupce, jenž vypověděl t
•
'
odpůrci a soudu i nadále za zmocně:c rane plnou moc, pokládá se proti
soudu zřízení nového zástupce.
e strany, pokud nebylo oznámeno
(Rozh. ze dne 28. června 1934, R I 708/34.)

r .. r

Z rozsudku prvého soudu .ímž b l '
podal dne 27. ledna 1932 odv'
a zal?ba Otakara J-a zamítnuta '
~ vyzv~ní .soudu zástupce ch~ď~~h
~Iobce
sa;n. T~to, odyolání, podepsal
Lesnuleho zalobce zastoupeni DY V ,T. Pnhlaoem dedlcove mezitím
odvolání, jež o ď vol a c '
r. ·em, 120d~1I dne 6. února 1934 nové
o~volací řízení bude prov~d:n~ u.! odml!1 jak.o nep,řípustné s tím, že
'
~eho dne 27. ledna 1932 D ů ~ o dna. za~lad~. pryeh.o odvolání podaz~lobce odůvodňují podáni d h'h
?r!hl,aser;1 dedicové zesnulého
zav~zt;ým, ježto prý dřívějd~reá~nf zas
v?lfm tu~, ze p'rvé odvolání nen'f
podamm ze dne 12. listopadu 1931 v
upc~ z.alobcuv Dr. Otakar S.
cesuí a proto ho nemohl při ústní . JP?v~del zalobci plnou moc prozastupoval! a neměl mu také b' tmd je l}am dne 28. lIstopadu 1931 již
samotnému. Poněvadž se tak ner/ orucen. am rozs,!!,dek, nýbrž žalobci
k opravnému prostředku a ted alo, n~poc!,l~ am bezeti 14 denní lhůta
dr;e. 27 .. ledna 1932 proti rozsu~k~nd~e ~~a~~podfné samý~ žalobcem
m~~e rl1~ na tom měniti, by nemohlo b"
. ,na 9~2 doru,ce~ému neSpise, lezto prý zástupce chudých Dr tl! pogano nove odvolam. To tím
ze d!1e 6. února 1932 jen samotným' "
epsal sice ~ vyzvání soudu
se vsak vykázal jeho lnou
, z a o cem podane odvolání aniž
správný. Dr. S. byl prá~ na záT~cáě Tento právní. názor dědiců' není
' ,
I 'povinen žalobce při roku dne 28 l§ ·36 c. r. s. nejen. oprávněn, nýbrž
;'
n~c proti skončení jednání dle § 19'3 Ist~padu 1931, Jest~ zastupovati a
vytku podle § 196 c. ř. s. Rozsudek b
s. nenaml~al,.tlm méně učinil
podle §§ 36 a 93 c ř s d
~ pa zcela spravne doručen rovněž
ježt~ zrušení proces~í pln'é ;~~ra~nÍI:~ p~áYr:~mu, zás}upci Dr. S-ovi,
odpurcl v ~~zepři teprve právního ~čink enek~eJ! vypoved,r nabud~ proti
byl mu ohlasen, nýbrž i když se
~, , Y} J.1eJ~n zamk pine moci
n?ven, a ,do té doby se doručuje ~u ozn:fJ.l I, ze lmy !ld,:,ok~t byl ustasam, ponevadž ho Dr S již n
~sava mmu. zmocnencl. Zalobce pak
neměl, podal odvolání posiední d~~a~h?t°vaJ a J1?ého p~ávního záslupce
1932, podav lýž den k soudu ž' d
Y o ;0 laCI n~ postu dne 27. ledna
Z toho vyplývá, že záslu cechu~' ~st ~ us,anovem ~ástupce chudých.
uplynutí. odvolací lhůty zhzený v ~S~bP~oreq.r advokatní komory až po
~
teprve az dodatečně po svém ustanove' r, ., ~dvokata v Praze, mohl
"
bl; o~volání žalobcem již odané
m dne 6. u~ora 1932, býti vyzván,
"
nalezltosll odvolání podle §P467
p~dep~al, a Í1m vyhoveno formální
t?t~ ~odepsání nebylo podle zákoc~~. o~; ~,s"1 »rodplsu ad~okáta«. Pro
'
lam zalobce již podal a bylo pak r re ~ r nemocI, ponevadž odvochudých buď podepsati nebo od' jen, vecI advo~áta jako zástupce
plsovati nebylo již přípustné aPkd~bs ~~~tn~ttl. JIl!e !10vé odvolání sepsal, bylo odvolání jako by ne olá l
~',' n~? JlllY advokát nepodechudých neprodlužuje lhůtu k tctvolf~i (Jezto zadost? udělení práva
t' ~rg. ~ 73 c. r. s. opakem) a
rozsudek nabyl právní moci Pokud
.
se yce prava chUdých jest uvésti,

1',

tg

r\

Vl

že do sporu vstoupily na místě zemřelého žalobce přihlášené dědičky,
které mohou vésti spor, dokud jim pozůstalost nebyla odevzdána, jen
jako přihlášení dědici pozůstalosti a, má·]j pozůstalost ve sporu požívati
práva chudých, musí 'si vyžádati a předložiti usnesení o tom, že jí na
základě vysvědčení chudoby, a nikoliv dědicům bylo uděleno právo
chudých.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu pozůstalosli Otakara J-a.
Důvody:

Druhé odvolání měl sice odmítnouti již soud prvé stolice, avšak,
neslalo-li se tak, nebylo závady, aby tak neučinil soud odvolací (§§ 468,
471 čís. 2 a 474 druhý odstavec c. ř. s.). Toto odvolání bylo správně
odmítnuto jako. nepřípustné, poněvadž zákon nepřipouští podání dvou
nebo několika odvolání touž stranou, jakž plyne z prvního odstavce
§ 465 c. ř. 's. Ve věci samé: Dr. S. vypověděl žalobci plnou moc podáním
ze dne 12. listopadu 1931. Výpověď plné moci byla vzata soudem na
vědomí usnesením z 13. listopadu 1931, které bylo stranám doručeno
18. listopadu 1931. Od tohoto dne jest počítati čtrnáctidenní lhůtu § 36
c. ř. s. Ústní jednání dne 28. listopadu 1931 konalo se tedy ještě v této
lhůtě a právem Dr. S. při něm žalobce zastupoval, aniž potřeboval plné
moci. Byl-li rok skončen podle § 193 třetí odstavecc. ř. s. s tím, že budou
vyžádány pozůstalostní spisy a pak bez nařízení ústního jednání bude
rozhodnuto, a nebylo-li to podle § 196 c. ř. s. vytýkáno, není další
opravný prostředek přípustný. Není tu však ani zmatečnosti, poněvadž
soud po prohlášení řízení za skončené, žádný n o v Ý důkaz nepřipustil.
Rozsudek byl arci doručen 13. ledna 1932 Dr. S·ovi. Leč lhůtu k odvolání jest počítati od doručení rozsudku prvého soudu k rukám právního
zástupce, třebaže vypověděl straně plnou moc, když strana, byvši soudem
vyrozuměna o vypovězení plné moci, nevyhověla nařízení soudu, by
ustanovila co nejdříve nového právního zástupce. Právní zástupce, jenž
vypověděl straně plnou moc, pokládá se proti odpůrci a soudu i nadále
za zmocněnce strany, pokud nebYlo soudu oznámeno zřízení nového zá·
stupce. Doručení rozsudku přímo straně nemělo by významu. Ostatně
ani tím nenastala zmatečnost podle § 477 čís. 4 c. ř. s., neboť žalobce
sám přiznává v odvolání ze dne 26. ledna 1932, jež došlo na soud
28. ledna 1932, že mu byl rozsudek doručen 16. ledna 1932 a podal
také odvolání včas, ovšem bez podpisu advokáta. Nebyla mu tedy opomenutým doručením odňata možnost před soudem projednávati (§ 477
čís. 4 c. ř. s.). K žádosti žalobce byl mu pak zřízen zástupce chudých
pro podpis odvolacího spisu a pro odvolací jednání v osobě Dr. K. T -a,
který v dané mu lhůtě odvolání žalobcovo svým podpisem opatřil. Mělo
ledy první odvolání všechny náležitosti § 467 c. ř. s. a nebylo nejen
třeba žádného dalšího opatření, zejména dodání odvolacího spisu nově
zřízenému advokátu k doplnění, ale nebylo by to ani přípustné. Okolnost,
že Dr. T. nemohl si již opatřiti od žalobce plnou moc, an tento mezitím
zemřel, jest bezvýznamná, neboť Dr. T. byl žalobci ve smyslu § 66 c. ř. s.
zřízen jako zástupce chudé strany advokátní komorou a zvláštní plné
moci k podpisu odvolání nepotřeboval. V době podpisu prvého odvolání
byl žalobce ještě na živu.
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, I
tr nou původní vymáhající věřitel, dokud
i v oposičním sporu za ovanou St' a ,
§ 9 ex. r'. , z'e pohledávka přešla
k"
ů bem vy cenym v
nebylo pro, ~~and zp ~ A-a To se nestalo a je proto žalovaný i nadále
osobusporu
tre 1, stranou
z e na a r.",
vnatomto
muze 'být1' .proti němu kompensováno tak, lakoby
se postup pohledávky nestal.

Žaloba podle § 35 ex. ř.
Započtení pohledávky žalobcovy na exekučně vymáhanou pohledávku žalovaného v Oposičním sporu nevadí, že v době uplatnění námitky byla žalobcova vzájemná pohledávka sporná a pochybná; stači,
že se za oposičního sporu (§ 406 c. ř. s.) stala nespornou a likvidní.
Započtení nevadí ani postup pohledávky žalovaného vymáhané exekuci, dokud nebylo prokázáno způsobem vytčeným v § 9 ex. ř., že pohledávka přešla na osobu třetí.

čís.

, b 'h oměru zaměstnance rovná se před
Předča~11é
r?zyá,zá11í. sluze n\~ Pdní nároky zaměstnance lhostejno,
propustem a Je pro na r~.,
, t ' ,

časnému

zd a a 1{cly Sl• na)!"j'1 mohi neb našel

(Rozh. ze dne 28. června 1934, Rv I 426/33.)

(Rozh. ze dne 28.

Žalovaný vedl proti žalobci na základě smíru ze dne 9. rI]na 193ď
exekuci k vydobytí pohledávky 2.223 Kč. Žalobou o niž tu ide, domáhal
se žalobce na žalovaném nepřípustnosti exekuce, a odůvodňoval žalobní
nárok tím, že nabyl postupem směnečné pohledávky Viktora W-a
10.000 Kč proti žalovanému. Za řízení před soudem prvé stolice byla
tato pohledávka pravoplatně přisouzena žalobcovu postupiteli. P r 0c e'S n í s o udp r v é s t o I i c e rozsudkem ze dne 7. června 1932
žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d Uznal podle žaloby.
N e i vy š š í s o u d nevyhověl dovolání.

)me zames 11am.

června

1934, Rv I 756/33.)

'"
rok
Z 1 bk n' ujednala s Oskarem B-em s Iuzeon1
smIonvu na jeden
t
ao y e
't
1931 N l' mění Oskara B-a byl napo om vys účinností od l. kve na
. a.
'1 d služební smlouvy
hlá~en úpad,ek. Spr~yce ,úpadkoI~:flo~fi~ls~~f~~ověď ke dni 30; září
se zalobkym :' Idabl, II v ~'l:'rvd~ služebního platu za výpovědní lhutu ~
1931. Prol! za o e o na a
,tj, 1
Ý správce úpadkove
o náhradu poměrné č~sti remupera,ce nam1 , za o::t~u Ua ve výpovědní
podstaty, že žalob kyne ?eut~pela skod,u, lzto nZaloJ bylo vyhověno
lhůtě stejně honorovane m1sto u Nlme 1r~t·, m s o ude m z těchto
s o u d y . VŠe c h tří s t o II c,
e I v Ys S 1

Důvody:

Odvolací soud posoudil věc správně po právní stránce seznav, že
kompensace pohledávky žalobcovy s exekučně vymáhanou pohledávkou
žalovaného jest přípustná. Nevadí, že v době uplatnění námitky započtení (l0. prosince 1930) byla ještě vzájemné pohledávka žalobcova
sporná a pochybná, ježto Se vedlo ni u jiného soudu spor, stačilo, že se
za oposičního sporu stala nespornou a likvidní (§ 406 c. ř. s.). Jest
pravda, že se procesní soud nemohl zabývati vzájemnou směnečnou pohledávkou, pokud nebyla nesporná neb zřejmě likvidní, tak dalece, aby
o ní jednal a učinil ji likvidní a dospělou, což ve sporu oposičním není
přípustné (srov. rozh. čís. 6536 sb. n. s. a jiná), nehledě k tomu, že
o této pohledávce byl již zahájen zvláštní spor (srov. rozh. čís. 7905 sb.
n. s.). Avšak, jakmile byla vzájemná pohledávka 10.000 Kč žalobci,
vlastně jeho Postupiteli rozsudkem nejvyššího soudu ze dne 19. října
1931 pravoplatně přiznána neh správněji, jakmile bylo tímto rozsudkem
pravoplatně uznáno, že se směnečný platební příkaz ponechává v platnosti, což se stalo ještě před skončením ústního jednání u soudu první
stolice v tomto sporu o nepřípustnost exekuce, nebylo závady, hy tato,
nyní již nesporná a splatná pohledávka nebyla s pohledávkou žalovaného ze smíru kompensována. Správně podotýká odvolací soud, že nešlo
o novou pohledávku, nýbrž o tutéž pohledávku, která byla původně namítána k započtení. Ani postup pohledávky žalovaného, vymáhané
exekucí, na Dr. A-a nebyl překážkou započtení. Dovolatel přehlíží, že
jde o spor o zrušení exekuce vzhledem k zániku nároku, jehož se týče
exekuční titul, který si vymohl žalovaný" proti žalobci. Zůstává tudíž
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důvodů:

1

'"
d ' ' I bky ě ujednala s úpadcem služební
Zjistily-li nizs1 SjU YI ,ze z~,o od
května 1931 a že sp,áv'ce konsmlouvu na leden ro ~ s ucmnos 1 , ' , vědí ke dni 30. září 1931,
y
kurSI.Ií podsjtat , 1d'0}va~a~0~~1~á~f~~žet;~~0 poměru předčasnému pr?~
rovna se to o pre casne
k lh t·
da a kdy Sl naJll!
u'tění žalobkyně a je tedy pro její náro y "os elno, z
~ohla neb našla jiné zaměstnání (sb. n. s. C1S. 5240).
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Shledá-li soud i při různých posudcích dobrozdání jednoho z dvou
za přesvědčivější a přikloní se k jeho posudku, jest to výsledek
hodnocení důkazů, jemuž nelze v dovolání odporovati.

znalců

(Rozh. ze dne 28.

června

1934, Rv I 1675/33.)

žalobce domáhal se na žalovaném, by bylo uznáno právem, že jest
žalovaný povinen uznati, že jest žalobce výhradně oprávněn lisy na
slámu podle patentu třída 58b, jemu dne 29. listopadu 1929 uděleného,
pod Č. 31.258 do patentového rejstříku zapsaného, po živnostenskuvy·
ráběti, do obchodu uváděti, na prodej chovati a používati, dalších rušebních činů zanechati, předměty rušení odkliditi a prostředky rušení
předělati. žaloba byla zamítnnta s o u d y vše c h tří s t o I i c, Ne i,.
v Y š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

Po stránce formální nelze přisvědčiti právnímu názoru odvolacího
soudu, že žalobní žádost neodpovídá ustanovení § 226 c. ř. s. K ochraně
proti zásahům do patentu může poškozený podle § 96 pat. zák. uplatňovati tyto nároky: I. aby rušitel uznal jeho patentová práva, 2. aby
upustil od dalších činů rušebnkh, 3. aby odstranil předměty, jimiž bylo
porušení provedeno, 4. aby přeměnil rušební prostředky a 5. aby mu
nahradil škodu zásahem do jeho patentového práva způsobenou, aby mu
vydal obohacení, podle toho zda jde o porušení zaviněné, či nezaviněné
(§ 103 a !O8 pat. zák.). Veškeré tyto nároky neb některé z nich může
poškozený uplatňovati buď v jedné žalobě, neb po případě každý zvláštní
žalobou. Žaloby tyto jsou zcela samostatné. Poknd jde o nárok na prvém
místě uvedený, jest žaloba žalobou určovací podle § 228 c. ř. s. Právní
zájem, aby právo patentové bylo co nejdříve soudním rozhodnutím
postaveno na jisto, jest odůvodněn již rušebním činem odpůrcovým. To
bylo nutno předeslati, poněvadž nižší soudy zřejmě vycházejí z mylného
názoru, že prvá část žalobníhonávrhu (ad 1.) jest jen otázkou před·
určující pro ostatní nároky a že vlastní žádostí žalobní jest, aby žalovaná strana zanechala dalších rušebních činů, odklidila předměty ru·
šební a prostředky rnšební předělala (ad 2., 3. a 4.). Není tu nenrčitosti
žalobního žádánÍ. První nárok byl dostatečně individualisován přesným
označením patentu, do něhož se prý zásah stal. Rušební čin byl dostatečně označen v žalobě a dají se z něho dovoditi jak předmět, jímž bylo
porušení provedeno, tak i po případě rušební prostředky, takže žalobní
návrh byl závěrem vypl)'Vajícím z žalobního důvodu.
Ve věci samé není však dovolání odúvodněné. Podle § 98 pat. zák.
jest při posuzování pornšení patentu rozhodujícím výlučně p-opiS vynálezu (§ 52 uvedeného zákona), jenž jest základem patentu, a nelze
hleděti k pozdějšímu vylíčení předmětu patentu,které není v tomto
popisu. Podle toho postupovaly nižší soudy a není odůvodněna výtka,
že nebyly vyžádány spisy patentového úřadu, týkající se udělení patentu,
neboť jen popis (§ 52 pat. zák.) mohl býti základem jejich usuzování,
tak jak jest vyznačen v patentovém spisu. Podle § 52 pat. zák. m us í
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d 4· ence 1931 čís. 131 sb. z. a n.).
Pracovní soudy (zakon ze ne . cerv
.'
d l ' řlzeni
I ve věcech pracovních jest strana v~lo!!cena v ~ vf a~:;eškala
(§ 33 zákonlť) s přednesem, jejž, nedostavlVSl se k Heen,
v prvé stolici.
(Rozh. ze dne 28. června 1934, Rv I 825/34.)

Žalobě o zaplacení \.140 Kč p r a c o v n í s o u d vyhověl, o d v ol a c í s o u d žalobu zamítl.
•
d
N e j v y Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil vec o vo. lacímu soudu, by o ní znovu jednal a rozhodl.
Dů vo dy:

193~ ťer~~~f~~, ~e ú::n1:3ot~~~á~ítt!~~0 ~~1~n~o~~~t::i1~~ed~~t~~l~š~
C;vilní fozhodlll;tí XVI.

~ čís.

13707 803

čís.
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, Odklad ~~ekučni dražby proti nezaměstnaným (zákon' ze dne 22.
ullor,a 1934, c.s. 34 sb. z. a II.).
,
Ul?adce jest oprávněn k návrhu na odklad exekuční dražb
§ 1 zakona a k r~k!,rsu proti zamítnuti tohoto návrhu.
y podle
Z~az ex,:kucmho prodeje věcí, stanovený v odstavcích rvém a
druhem § 1 zakona, nevztahuje se na věci náležející do kOnkurflli
d
~~~~:o~OnkurSlJím řízení, jež zůstalo podle § 1 odst. 3 cit. zákonine:
(Rozh. ze dne 28. června 1934, R II 300/34.)

dfa~~už:e~o~~o~t~J~ěo~ň~~
~~hlp~~~npi~Pemade§k,
Inav(2f )hl c;dkklad nucdené22 unOf 1934 v. 3
za ona ze ne

za~ítI

: e k u ; sc~si s 4 ~b. z. a vn. S o u do p r v é s t o I i c e návrh
soudu' b
čk .
o d zru~~1 napadene usnesení a uložil prvému
náv;h~ f~~h~~1. aJe pravomocI, nzelll doplllll a znovu o dlužníkovu
Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
D ů vo d y:

o

draX~a~~~I~e §i~e r~:I~d~~/zt4oPbrávněna k návrhu
-

na odklad exe~l!ční
s . z. a n. a k rekursu proh zamltnuh

tohoto návrhu. To jest usuzovati ze samého zákona, který jest dán na
ochranu nezaměstnaných, a proto nelze úpadci odpírati právo, by se
ochrany té domáhal. S názorem rekursního soudu, že v souzeném pří
padě jest odklad exekuční dražby podle § I odst. (2) zák. čís. 34/34 sb.
z. a n. přípustný, nelze však souhlasiti. Podle § I odst. (3) cit. zák. nemůže býti v době od 28. února 1934 do 31. prosince 1934 na návrh věři
tele prohlášen úpadek. Na jmění dlužníka byl však úpadek prohlášen
již dne 4. listopadu 1932, a to na jeho vlastní návrh. Netýká se tedy tohoto konkursního řízení ustanovení § I odst. (3) zák. čís. 34/34 sb. z.
a n. Exekuce vnucenou dražbou úpadcova domu, povolená dne 22. března
1933, tedy za konkursního řízení, i když není zpeněžením podle § 121
konk. ř., jest přece jen zpeněžením části konkursní podstaty. Bez zpeně
žení domu nemůže býti konkursní řízení skončeno a odložení exekuční
dražby podle § I odst. (2) zák. čís. 34/034 sb. z. a n. znamenalo by ve
skutečnosti odložení konkursního .řízení. Vede-li se právem konkursní ři
zení, vede se právem i exekuce na úpadcův dům a nemůže býti odkládána
podle § I odst. (2) zák. čís. 34/34 sb. z. a n. Účelem konkursního řízení
jest zpeněžiti veškeré jmění úpadcovo, které podle § 3 konk. ř. náleží do
konkursní podstaty, a nelze tedy z tohoto souborného zpeněžovacího ří
zení vyj ímati věci, na něž současně vedou exekuce oddělní věřitelé exekučním prodejem. Odklad exekučního prodeje věcí náležejících do konkursní podstaty podle § I odst. (2) zák. čís. 34/34 sb. z. a n. jest s ří
zením konkursním neslučitelný, a když odstavec třetí § I zák. cit. ponechává nedotčený i v příčině osob nezaměstnaných konkurs, byl-li prohlášen již před účinností tohoto zákona, nebo byl-Ii prohlášen na návrh
dlužníka, nemůže se zákaz exekučního prodeje věcí, stanovený v před
chozích dvou odstaV'CÍch § I, vztahovati na věci náležející do konkursní
podstaty těchto dovolených konkursních řízení. Kdyby se i odklad exekuční dražby povolil, nemělo by to výsledku, poněvadž správce konkursní
podstaty byl by podle § 117 konk. ř. povinen postarati se o zpeněžení
domu podle § 121 konk. ř.
čís.

13707.

Předpis § 192, druhý odstavec, c. ř. s. platí jen o přerušeni rozepře
podle §§ 190 a 191 c. ř. s. Při přerušení podle § 25 zákona ze dne 28.
března 1928, čís. 44 sb. z. a u. jest přípustnost rekursu posuzovati podle všeobecných předpisů §§ 514 a 528 c. ř. s.
Ochrana nájemců (zákon ze dne 23. února 1934, čís. 32 sb. z. a n.).
Předpis § 2 čís. 20 zákona, pokud jim byl zrušen předpis § 25 zák.
o ochr. náj. ze dne 28. března 1928, čís. 44 sb. z. a n., o přerušení řl
zeni, působí ihned, jakmile zákon uabude účil1ilostí, a to i pro případy.
dosud nevyřízené.

(Ro>;h. ze dne 28.

června

1934, R II 319/34.)

Spor o zaplacení činže (podnájemného) a otopu pro c es ní s o u d
p r v é s t o I i c e usnesením ze dne 9. února 1934 přerušil až do rozhodnutí příslušného soudu o přiměřenosti podnájemného a smluveného
plnění za otop, odvolávaje se na § 25 zákona ze dne 28. března 1928,
51"
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čís. 44 sb. z. a n., jehož platnost byla prodloužena zákonem ze dne 22
flrosinee 1933, čís. 244 sb. z. a n. Rek n r sní s o u d zrušil napadené
usnesení a uložil prvému soudu, by ve sporu pokračoval a rozhodl. D ů
vody: Poněvadž podle § 2 čís. 20 zákona ze dne 23. února 1934, čís.
32 sb. z. a n. bylo ustanovení § 25 zákona ze dne 28. března 1928 Gs
44 sb. z. a n. zrušeno, není již možno, aby o přiměřenosti výše podnájem~
ného rozhodoval příslušný okresní soud podle doslovu napadeného Usnesení. Poněvadž však § 16 zák. čís. 44/1928 nebyl zrušen, není třeba, by
bylo v tomto sporu řízení přerušeno, nýbrž bude na prvním soudu, by
posoudil přiměřenost podnájemného, po případě by řešil otázku, zda Se
ustanovení §§ 8-12, 14 cit. zák. vztahuje i na podnájemné čili nic.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

D ů vod y:
Především bylo se zabývati otázkou, zda předpis § 192 druhý odř. s. nečiní opravný prostředek proti napadenému usnesení nepřípustným, an rekursní soud vlastně vyřkl, že se řízení nepřerušuje,

stavec e.

Ávšak již z doslovu § 192 odstavec druhý e. ř. s. plyne, že platí jen pro
podle § § 190 a 191 c. ř. s.; při· přerušení podle
- v souzeném případě přerušil první soud řízení
podle § 25 zákona ze dne 28. března 1928 čís. 44 sb. z. a n. - jest pří
pustnost rekursu, pokud není zvláštním zákonem nic jiného ustanoveno,
posuzovati podle všeobecných předpisů §§ 514 a 528 c. ř. s. (srov. rozh.
čís. 6665 a 7822 a j. sb. n. s.). Dovolací reknrs jest il s hlediska § 521'
druhý odstavec c. ř. s. přípustný, byť i zrušovaCÍ usnesení rekursního,
soudu neobsahovalo výhradu pravomoci, ježto rekunsní sond usnesení
prvního soudu jen slovně zrušil, ve skutečnosti však je změnil, neboť
otázkou přerušení řízení podle § 25 zákona o ochraně nájemníků ze' dne'
28. března 1928 čís. 44 sb. z. a n. se soud prvé stolice již nemá zabývati
(srov. rozh. čís. 11.246 a j. sb. n. s.).
Dovolacímu rekursu nelze však přiznali oprávnění. Jest přisvědčiti
stěžovateli, že k okolnostem, které nastaly teprve po vydání napadeného
usnesení, rekursní soud nemůže přihlížeti. Ale v tomto případě jde
o jinou otázku, totiž o to, zda zásadu § 5 obč. zák., že zákony nepůsobí
zpět, jest vztahovati i na tento případ. Podle čl. I.§ I zákona ze dne 23.
února 1934 čís. 32 sb. z. a n. byla účinnost zákona ze dne 28. března
1928 čís. 44 sb. z. a n. ve znění a se změnami zákonů pozdějších prodloužena s dalšími změnami do 31. prosince 1935. Podle § 2 čís. 20. zákona toho byla ustanovení §§ 25 až 27 zákona č. 44/1928 o ochraně nájemníků zrušena. Zrušený předpis § 25 zák. o ochr. náj. týkal se otázky,
. kdy sporný soudce ve sporu o zapJacení nájemného nebo nesporný soudce
při rozhodnutí o přípustnosti výpovědi jest povinen přerušiti řízení a vyžádati si rozhodnutí nesporného soudce podle §§ 21 (I) a 22 (1) zák.
o ochr. náj. - tedy otázky práva formálního. Nejvyšší soud vyložil
v rozhodnutí čís. 2163 sb. n. s. (sr. také rozh. čís.' 2240 sb. n. s.), že
předpis § 5 obě. zák. vztahuje se jen na právo hmotné, nikoli však na
předpisy práva formálního, jež jest právem donucovacím, a že, nemá-li
zákon ustanovení přechodná - a zákon čís. 32/1934 přechodná ustanopřerušení rozepře
zvláštních zákonů
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Byla,jí pachtovní smlouva o hostinské živnosti uzavřena J?Od pod:
mínkou, že pachtýř bude jako takový ~c?yále?, a pro~o~?val-It l?~ch~r
živnost ještě dříve, než ho živnosten~ky urad Jako pacntyre ~chvahl, Jd~
o podmínku rozvazovací a pachtovm smlouva zani!da! J~tle usnesem
olrresního úřadu o neschválení pachtýře .I!abylo pr~,::m mOCi.,
Napotomnl úmluva stran, že pachty~ povede, zlvnost ,dale na pod:
kladě téže pachtovní smlouvy a za P5ldmu:ek v .nt u,:edenych na vlas~
účet bez schválení živnostenského uradu Jest mc?tna po~!e §,879 obc.
zák., třebaže si pacht5,ř podal žádost podle § 14 pism. c) Zlvn. r. za prominuli pritkazu způsobilosti.
. ' .
Pokud 'est odůvodněn nárok propachtovatele proh. t1esch,val~nemu
pachtýři z bezdůvodného obohacení, ježto užíval jeho lillstností a lllventáte bez právního důvodu.
(Rozh. ze dne 28. června 1934, Rv II 282/32.)

Žalobě o zaplacení za používání hostinských míst?~stí a inventáře
bylo vyhověno s o u d y vše c h tří s t o I i c, N e j v y s S I m s o ude m
z těchto
důvodů:

Není sporu o tom, že původní pachtovní smlouv~, byla uza,:ře,na pod
podmínkou že žalovaný bude schválen jako pachtyr hostrnske zlvnostr
(§ 55 živn: ř.) a že živnost tu provozoval ještě dříve, než ho žiV~os"
tenský úřad za' pachtýře schv~g. Podmínka byla. tu~íž rozyazovacl a,
jakmile usnesení okresního uradu o . neschvalenr zalovaneho ~abylo
právní moci, zanikla původní pachtovnr smlouva (§§ 696 P?~!~d:ll veta
a 897 obč. zák. - srov. rozhod. čís. ~383 sb. n. s.). ?o~~ejsl u~luva,
stran, že žalovaný povede živnost dale na p~d~!ade teze ~acn!o'y.nr
smlouvy a za podmínek v ní uvedených na vlastnr ucet bez,schv~lenr ZIV'
nostenského úřadu, příčila s,e ustano~ením §§ 19 ~ ~5 ~lvn. r. a byla
tedy nicotná podle § 879 obc. zák. a jest nerozhodne, ze zalovany podal
žádost podle ~ 14 písm. c) živnostensk~~o řádu v doslovu z~kona ze dne
5. února 1907 Č. 26 ř. zák., pokud se tyce podle ~§ 4, a 5 zakOl;a z~ dne
15. července 1927 Č. 112 sb. z. a n. o prommut!. pru~azu ~pusob!lostI,
neboť v předposledním odstavci § 14,písm. c) ZIV:'., r. ~e vyslovn,e stanovÍ, že před udělením dispense ne~ml s p~ovozovanr:n zIvnostr bylI započato. Správně dovodil též o;Ivolac! ,B0uA ze z nrcot~e ~mlouvy ne':'7 nrk1
žádný závazek, a že žalovany nemuze tez!!~ z toho, ze z~lobcl ,po JIstou
dobu trpěli nezákonný stav a že teprve v fljnU 1929 oznamllr zlvnosten-
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sk~n:u úřa~du, jak se~ v pr:,':.dě věc, má. Pokud jde o právní důvod žaloh
pOKladah zalobcl v zalobe zalobm nárok za nárok na náhradu škody y,
p~~padě za ,nárok z ~bezdůvodného obohacení uvádějíce, že žalo~a~~
uz!v~l po yul r~ku dnye pac~t?var,té~ho 12tedmětu bez,: právního důvodJ,
a ze Jim hm zpusobt! skodu, Jezto J1Z v flJnu 1929 meli zájemce o pachtovní, objekt ,z~a steJ!,é pachtovné a že žalovaný tím, že neodevzdal hostm;;ky mv~ntar s mlstnostml, znemožnil jim opětné propachtování, čím ~
pry J1;n uslo pachtovné z~ půl t;0ku ve výši 12.500 Kč. Nižší soudy ř:
sI1y~~ec s~hledlsk~ pravll1~o, duv?~du r,táhrady škody - a v příčině té
snazl se ~alovany v dovolam ?ohsiti, z~ není tu předpokladů pro jeho
o~souzem z tohot~ Mulu, zeJmena ze na Jeho straně není zavinění. POdle
~asady prol~dr,tacl nesmí. ~oud vybočiti jen z mezí ,skutkového přednesu
zalobcova, J1n:z ten!o sV~J !,arok opods!atňuje ískutkový podklad žalobv), ~ ale nem vazan praymm vnazorem zalobcovym co do 'právního dů
v~du zaloby. Ze~ skut~oveho ,:,rednesll ža~obců jest usuzoyati, že žádají
nahrad~,toho, oc byl zalovany na Jejich ukor obohacen lim, že v době>
od 18. pJr,ta 19~9 do 18. dubna 1930 užíval jejich místností a inventáře
bez pravmho duvodu. Pokud Jde o výši žádané částky odůvodňují ji žalobci tím, - což byl~ t~ké .nižším.i soudy zjištěno - že by byli při včasném
vykhzem a odevzdam mlstnosh a mventáře propachtovali je jiným zájemcům ~a ste]llé pachtovné 25.000 Kč ročně, a že jim tedy ušlo
1~.500 Kc. Jest tedv opodstatněn žalobní nárok již z důvodu bezdůvod
neh~o obohace~lí J~ 1~3} ob~. zák.). Předpokladem nároku toho jest, že
Le zalobcova jmem preslo neco do majetku žalovaného, a 'předmětem nároky ,z obo~a'Cení jest ~rá~e~í toho, co bez právního důvodu přešlo ze
jmcm Jedne stran)1 do jmem strany druhé, nebo není'-Ii vrácení možné
nahraze~í odměny (mzdy) přiměřené ziednanému užitku. Nezáleží n~
tom, že zalovaný delší dobu neužíval již některých místností a hostinského inyentáře, neboť nižší soudy zjistily, že není možno užívati hostins~ych m~stnos!~ ~amos!atně ~ h0.stinským ~čel~m, poněvadž v~hod do
techto ml,stnosll Jest pres prednl obchodnl mlstnost, a dale ze Je jen
vchod ,ze dvor~a. Jest tedy cástku přiřčenou žalobcům nižšími soudy z titulu nahrady skody uznati za přiměřenou odměnu za bezdůvodné užívání
místností a inventáře žalovaným po dobu půl roku (§ 1431 obč. zák.)
a JSou proto vÍlvody dovolání, zabývající se otázkou zavinění a stupněm
Vlily, ž~lovan,ého, jako~ i otázkou be~els.tr,tosti jeho bez právního významu,
kdyz zaloblll narok Jest opodstatnen liz z uvedeného titulu. Nestala se
tudíž žalovanému křivda, když nižší soudy - třebas z jiného důvodu _

Žalobce spachtoval od žalovaného hostinec s podmínkou, že bude žalobce schválen za pachtýře hostince, a složil jistotu k zajištění povinnosti
z pachtovní smlouvy. Žalobce nebyl schválen živnostenským úřadem za
pachtýře hostince. Žalobě o vrácení jistoty, bylo vyhověno s o u d y
vše ch tří s t o I i c, N e j vy Š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

Z pachtovní smlouvy ze dne 26. a 30. září 1928 je zřejmé, že jistota
bvla určena k zajištění povinností ze smlouvy plynoucích, především zajisté k zajištění smluveného pachtovného. Pachtovní smlouva však zanilda tím, že se splnila rozvazovací výminka, an žalobce nebyl schválen
živnostenským úřadem za pachtýře hostince. Není sporu o tom, že žalobce měl zaplaceno pachtovné předem na celý rok t. j. až! do 18. říJna
1929. Jestliže po této době pachtovaný předmět nevyklidil, nýbrž ho
dále užíval aniž by byl za toto bezdůvodné užívání dal úplatu, nešlo
o jeho povinnost ze smlouvy pachtovní, ani o jeho závazek z porušení
smlouvy té, nýbrž o samostatný závazek z titulu bezdůvodného obohacení.
Nešlo tedy o změnu původní obligace, nýbrž o novou samostatnou obligaci, k jejímuž zajištění jistota podle smlouvy určena nebyla.
čís.

Dospělou pohledávkou ve smyslu čl. 313 obch. zák. je jen pohledávka, která v době uplatněni zadržovacího práva je co do svého rozsahu zcela určitá a přesně vymezena, jejíž výše jest již známa.

(Rozh. ze dne 28. června 1934, Rv II 639/32.)

žalobě vyhověly.

I
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Byla-li Jistota určena l< zaJištění povil1no§ti pachtýře z oachtovni
sml Olivy, pachtovní sml oliva však zanikla tim že se splnila ro~vazovaci
vÝ.r:'inka: nesl0l!.ží jisto!~~k zajištění nároků p~opachtovatele proti pacht~n z ~uvodu, ze pachtyr po rozvázán! pachtovní smlollvy pachtovaný
predmet nevyklidil, nýbrž ho dále užíval, aniž za toto bezdůvodné lIžívání dal úplatu.
.
(Rozh. ze dne 28. června 1934, Rv II 352/32.)

13710.

Žalovaná firma dodala žalující firmě rákos, jež žalující firma pozastavila pro špatnou jakost. Žalovaná žádala žalobkyni, by pak-li by si
rákos neponechala, expedovala ho zasílatelské firmě S. Žalobkyně sdě
:lla pak žalované, že žádá plnění, že činí nárok na náhradu škody pro
opozděné plnění a že užívá práva zadržovacího. Žalobou, o niž tu jde,
domáhala se žalobkyně na žalované náhrady škody 5.741 Kč a navrhla
dále, by žalovaná byla uznána povinnou trpěti, by žalobkyně 1850 kg
rákosu žalované patřících prodala veřejnou dražbou za účelem uspokojení
své pohledávky 5.741 Kč. Procesní soud prvé stolice žalobu,
pokud se domáhala zaplacení 5,741 Kč odmítl, vyhověv námitce místní
nepříslušnosti; jinak ji zamítl. O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání a
uvedl v otázce, o niž tu jde, v d ů vod ech: Odvolatelka souhlasí sice
s názorem napadeného rozsudku, že zadržovací právo podle čl. 313 obch.
zák. předpokládá splatnou pohledávku. Spatřuje však nesprávné právní
posouzení věci v tom, že prvý soud má za to, že splatnost tu musí býti již,
když věřitel poprvé prohlásil, že zadržovací právo uplatňuje, a má za
to, že stačí, je-li pohledávka splatná nejpozději v době vydání rozsudku
vzhledem na ustanovení § 406 C. ř. S. po případě aspoň v den podání žaloby. Odvolatelka nenapadá zjištění prvého soudu, že uplatňovala zadržovaCÍ právo poprvé dopisem ze dne 9. července 1929. Dopis tento byl
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zároveň odpovědí

na dopis žalované ze dne 4. července 1929 kterým o _
lovaná pro případ, že by odvolatel~a zboží přijati nechtěla: jím dis~~
nUJe vna zas!latelsko~ flrmu s: Kdyz t~d! odvo~~telka od~přela dopisem
z 9. ce~~nce 1929 teoto ~ISPOSICI vyho;,;tl a zbo;"1 si .zadrzov,:la, byla by
mUSIla )lz v teto dobe mlh pravo, zboZl Sl zadrzovafl, tedy mlfi splatnou
pohledavku. Jlllý výldad čl. 313 obch. zák. není přijatelný; vedlo by to
k nemožné~1U stavn ;" obc~odová~í, kdyby si kupec proti disposicím prodatele zadrzoval zbOZI z duvodu, ze mu snad v budoucnosti vznikne proti
pro datelI poh!ed~vka. I'!"apřed tu m~~í b~ti splatná pohle~ávka a pak
teprve lze CIZI vec zadrzovafl. NestaC! am splatnost v dobe podání žaloby, tím méně v době vydání rozsudku, neboť v tomto případě by se žalobou uplatňovalo právo, kterého zadržovatel nenabyl. Naopak dlužník
by Se mohl s úspěchem domáhati do té doby, než by pohledávka byla
splatna, vydání věci zadržované, ježto zadržovatel by neměl ještě práva
věc zadržovati. Odvolatelka dále uplatňuje, že žalobě mělo býti vyhověno
ježto uplatňovala právo zadržovací i k zajištění svého nároku na splněni
smlouvy a tento že splatným byl. Dopisem z 9. července 1929 jest prokázáno, že si odvolatelka právo zadržovací osobovala i z toho duvodu, že
má pohledávku na dodání zboží. Ze žaloby sice neplyne, že i pro tento
nárok zadržovaCÍ právo uplatňovala, neboť tam zdůrazňuje jen svou
splatnou pohledávku z náhrady škody. Teprve v přípravném spisu z 15.
března 1930 uvádí, že i její nárok na dodání i nárok na náhradu škody
pro opožděné dodání byly splatné již 9. července 1929, z čehož lze usuzovati, že i pro tento nárok zadržovací právo uplatňuje. Nelze tedy ve
tvrzení odvolatelky v odvolání, že uplatnila zadržovací právo k zajištění
nároku na splnění smlouvy, spatřovati novotu, jak míní žalovaná strana.
Než ani tím se na věci nic nemění. Pohledávka podle čl. 313 obch. zák.
nemusí býti právě pohledávkou peněžní, musí však býti takovou, by
mohla býti v pohledávku peněžní změněna (Staub-Pisko čl. 313, § 3).
Výtěžkem z prodeje podle čl. 315 obch. zák. lze docíliti jen úhrady peněžní
pohledávky, nikoli dodání určitého zboží určitým dodavatelem. V souzeném případě však se nedomáhá odvolatelka dodání zboží vůbec, naopak
se domáhá jen náhrady škody pro nedodání, o splnění ,smlouvy však nežaluje. Tato pohledávka, správně nárok, na dodání nemůže býti změněna
v pohledávku peněžitou, leč snad v pohledávku z náhrady škody, kterou
odvolatelka v souzeném sporu uplatňuje, a proto se správně obmeziI napadený rozsudek na zkoumání splatnosti této pohledávky v době, 'kdy
odvolatelka zadržovací právo uplatňovala nejen prohlášením v dopisu
ze dne 9. července 1929 nýbrž i skutečným zadržováním zboží, nevyhověvši disposičnímu příkazu. Není tedy názor odvolání, že k uplatňo
vání zadržovacího práva došlo teprve 29. srpna 1929, správný.Odvolatelka v odvolání připouští, že dne 9. července 1929 nemohla věděti, jak
velká bude její škoda, a uznává toto zjištění napadeného rozsudku za
,správné. Jisto jest, že dne 9. července 1929 škoda nyní v žalobě uplatňovaná 5.741 Kč a 297 Kč ještě nevznikla. Odvolatelka neuvádí blíže,
jaká škoda jí do toho dne vznikla, není jí to jasno ani dne 15. července
1929, ježto přiznává, že v dopisu z tohoto dne odhadovala škodu za
předpokladu, že náhradní zboží hude do určité doby dodáno, na 3.000
až 4.000 Kč. Jest prokázáno, že rákos s druhé zásilky byl, než se s nim

o

.

,

. t' d n močen ve vodě a že teprve asi za týde~';. p.o

~~~~~í P~:I?ov~l~~:~o~~~ ;~dr:ls r:r~~~~ek 17f{9~C~~~~~la P~~~~~~t~l~~

res~~~~~í zež~aráokos nemůže up~třebiti a bude třeba zatím vyra~eh
~ Eásti rákosu jiného, teprve asi 8. července 1929. Bylo tedJ: dne 9. ~er-

1929 snad jisto že škoda odvolatelce vzmkne, ale nem prokazano,

~:nf~ho dne již vznikla, a nemohla se odvolatelko~ tohooto dne náhrady

škody domáhati, ježto dosud nevznikla, nebyla c,seIIle, tehdy, ka dlou~o
·eště otom určitá, musela předch~zeti, vyroba z ]llleh? ra osu" a.J
~ohlaP býti škoda vykalkulována. Tlm lnene mohla tu byh splatna ]IZ
pohledávka.
N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

S právního hlediska (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) je roz~odnÝn:, zda v 9.0bě ,
kdv dovolatelka uplatnila zadržovací právo k spoornemu rabkohsu, 'kns.l't
o ( ., rotí žalované dospělá pohledávka podle cl. 313 o c . za ., ]a
~~~~~l usoudily nižší soudy. Zadrž?vací y~~vo t~,upl~tmla dovol~l~k~
do isem z 9. července 1929. Že v te dobe ],1 n~pnslusela dosud ~a na
do~ ělá pohledávka na náhradu škody, spravne dov?d~1 napadeny ~oz
sUd~k a stačí odkázati dovolalelku na jeho .~důvodn~n! oV to~to s~eru;
Pokud dovolatelka tvrdí, že i když neby]a); te~d~ ]este z~ama CI ~rm
v'še její pohledávky, přes to bylo jisto, ze ]Io~rctla p~hled,,:vka }ze]_~~,
p~kud se týče, že tu již nějaká třeba, sebemensl pohle~avka Je, ~ehl1~ll,
že to nestačí, abv o dospělé pohledavce po rozumu cl; 313. ob . za <mohlo se mluvitf. Dospělou pohledávkou lze yyrozu~lvaÍl len tako~ou
ohledávku, která v době uplatnění z,:dr.ž~;r31cI~? IJrav~)ec? do svého
;'ozsahu zcela určitá a přesně vymezena} ]eJl~ vyse lest JlZ :ťa t;1a r~mě
tak zde nebylo v době uplatnění zadrzovaClho prava, l.lev ? :~H· Y~k
doznala v odvolání že dne 9. července 1929 nemohl,,: Jeste ve 01, ]a.
velká bude její škoda. Nešlo tudíž o pohledáyku ~ospelo,u podle cl. 3,13
obch. zák. a nemohla dovolatelka nabýti ,;adrzovaClh? p;-ava n~sl?ornem
zboží. Není proto opodstatněn dovolací ,duvod n~~l?ra,vneho pravmho posouzení věci a právem byla žaloba zamlfnuta mzslml soudy.

j

čis,
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I spor o výpověd' úpadce z bytu jest přerušiti podle § 8 (1) koni<:. ř.
ze dne 27, března 1931, čís. 64 sb. z. a n. .
,
v
, Doručil-Ii první soud dovolad spis podle § 507 prvy odst!,vec ~. r. s;
s rávci konkursní podstaty aniž bo dříve vyzval, aby do lhu~ z r~ven

,irčené r~hlásil, zdali do ~poru vstupuje ~iI! ~c~ a kot1}{~rsfl1 sp~~vce
~rátil dEvolací spis, aniž však výslovně pr?nla~tI, ze o~lta vstoupltt ~o
sporu, nelze z toho usuzovati, že se odmltnutl vstOUpiti do sporu sta o
mlčky,

(Rozh. ze dne 28. června 1934, Rv II 543/34.)

-

RIO
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Prot,i soudní výpo~ědi z bytu podal žalovaný námitky, jimž proce sn I s o udp r y e s tol i c e nevyhověl a ponechal výpověď v platn~sÍ!.
d,:! o 1 a c, I s o u d ,roz~udkem ze dne 27. února 1934 vyhověl
~al!1!!k~m zal~vaneho 31, zn;sil vypověď. Dne 28. března 1934 byl na
Jmem zalovaneho vyhlasen upadek.

Sl

N e j vy Š š í. s o u d fJřerušil řízení podle § 8 konk. řádu a uložil
~ou~u prve stolice, by spisy znovu předložil bude-li ve sporu .pokracovano.
'
D

ů

vo d y:

!,odle spisu byl za dovolací lhůty prohlášen úpadek na jmění žalov~neh,o .?snesením,!e ,dne 28. března 1934. Podle § 8 (l) konk. ř.

Pl en;suJI se yrohlasemm k(~.nkursu veškeré zahájené spory, ve kterých

Je,st upad~e ~~l~bc~n; n~bo, ~~l?vaným, mimo Spory o nároky, které se
v~?ec ~e.tykaJI Jmem ~alez~Jlclho do konkursní podstaty. V souzeném
pnp,ade Jde o, spoE ? vypoyeď z bytu po podání námitek, v nichž ltalo-

vany proÍl vypovedl namltal, že smlouva nájemní byla uzavřena dne
18. listopadu 1931 na dobu pěti let, a že žalobce nemá důvodu k před
ěasné!llu zrušení, ~ájem~i~o poměru. K úpadkové podstatě nenáležejí
len, upadc?vy ve~1 v UZ,.sIn: slova smyslu (§ 293 obě. zák.),nýbrž
I v~echna Jeho prava, vecna i osobní (§ 292 obč. zák.), pokud mají
maJ~tkovou, ~odnotu a neJsou z exekuce vyloučena. K těmto p.rávům patří
I prav,? naJemní a, pa~~tovní, jakž plyne z ustanovení §§ 25 a 26
konk. l.... podle,.?l~hz muzeko?ku.~sní správce nájem a pacht vypověděti.
Dotyk!l ~e ,tudl~.z3110ba" domahaJ1cí se vyklizení a odevzdání úpadcova
bytu, Jmem fJatr~Clh?,~ up~d~?vé podstatě (sr. rozh. čís. 6249 a 12.927
sb. n. s.). ,P!:erus,e,:,.I, nzem P~I prohlášení konkursu nastává ve kterémkoli obdo~1 nzem JlZ p~dle ~~kon! (§ 8 ~onk. ř.) a má účinky uvedené
§ 16~ c. r. S. V so?z~nem pnpade podal zalobce přes to proti roz,sudku
dr~he stoh,ce do~olam dne 30. března 1934, tedy po prohlášení konkursu
a za,lovany - UP~?C~ - d~vol,ací ?9pověď. Tyto procesní úkony i té
1 Dne strany, nemaJI vsak pravmho uClllku proh odpůrci (§ 163 druhý
odstavec C. :. s.). P,:"n,í soud dor?či! dovolací spis podle § 507 prvý
odsta;,ec c: r. s: spr,av~l konk?r~m podstaty, aniž ho dříve vyzval, b'li
do lhuty za~ oven urcene J;rohl,,;sJ!, zda!l do sporu vstupuje čili nic (§ 9
\~) ko?k. r.~. Kon~ursn~ sprav~e, vrahl dovolací spis podáním, amz
\ sak vys~ovne pr~hlasJ!, ze odmlta vstoupiti do sporu. Obsah podání
toho nem dostatecným dokladem pro úsudek že se odmítnutí vstoupiti
do sporu stalo mlčky. Ježto prvý soud nepostupoval po prohlášení kon.
kU~su. P?dlc: §, 9 (2) konk. ,r.'. ~elze toho času rozhodnouti o žalobcově
0\ olam, nybrz bylo se usnesh, jak ve výroku uvedeno.

d

čís.
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Pro otáz~~ předn~st!1ího zástav~j~o práva pro převodní poplatek
podle § 216 CIS. 2 ex. r. Jest rozhodna Jen okolnost na které časové obdobl, připadají poplatky přihlášené k rozvrhu nejvyššího podáni, pokud
se týce za kterou dobu nejsou zaplaceny a tedy jsou zadrželé, nikoliv

však okolnost, kdy platební rozkaz, jímž byly předepsány, nabyl právní
moci nebo byl knihovně zajištěn.
Došlo-li ke kupni smlouvě již před poznámkou zahájení dražebního
řízení, jest pro otázku přednostního pořadí převodního poplatku z kupn!
smlouvy bezvýznamné, že kupní smlouva byla vtělena do pozemkove
knihy po poznámce zahájení dražebního řízení.
(Rozh. ze dne 30.

června

1934, R II 309/34.).

Rozvrhuje nejvyšší podání za exekučně vydraženou nemovitost nepři
kázal s o ud p rv é s tol i c e bernímu úřadu v přednostním pořadí
převodní poplatek. D ů vody: Přihlášený převodní poplatek ze vztahuje na kupní smlouvu ze dne 25. ledna 1932 mezi povinnými a manžely
F-ovými. Žádost o knihovní zápis této smlouvy došla teprve po zápisu
o zahájení dražebního řízení. Převodní poplatek byl splatný sice již
dříve avšak dražbou prodávaná nemovitost nemůže věcně ručiti za tento
popl~tek bylo-li knihovní provedení kupní smlouvy znemožněno dražbou.
Rek u r' sní s o u d přikázal převodní poplatek v přednostním pořadí.
D ů vod y: Poplatek z převodu vázne na věci, která tvoří předmět
převodu a předchází pořadím všem pohledávkám ze soukromoprávních
titulů (§ 72 popl. zák. patentu ze dne 9. února 1850 ČÍs. 50 ř. z.). Vydražená nemovitost byla skutečně předmětem převodu z dlužníků na
Josefa a Annu F-ovy, neboť na základě kupní smlouvy ze dne 25. ledna
1932 bylo na vydražené nemovitosti zapsáno vlastnické právo pro Josefa
a Annu f-ovy. Tento převod nemovitosti nemohl arciť vzhledem k ustanovení § 135 ex. ř. zabrániti tomu, by povolená již dražba nebyla provedena než na tom nesejde. Iilavní jest, že vydražená nemovitost byla
předmětem převodu, že ohlášený převodní poplatek byl předepsár;
z onoho právního jednání (kupní smlouvy), že převodní poplatek požíva
přednostního práva na nemovitosti, která tvořila předmět převodu, a že
přednostní právo .nemohlo se zřetelem k době převodu ještě zaniknouti.
Otázkou zda převodní poplatek byl předepsán právem čili nic, a ?tázkou,
jaké následky jsou spojeny s tím, že právní jednání se stalo neúčinným,
nesmějí se soudy zabývati; poslední otázka spadá výhradně do pravomoci úřadů finančních, které jedině o tom budou rozhodovah, zda vyměřený převodní lJoplatek má býti odepsán.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D

ů

vod y:

Z povahy věcného ručení nemovitosti za převodní poplatky (§§ 44
a 72 popl. zákona) plyne, že pro otázku přednostního práva těchto
poplatků podle § 216 odstavec první čís. 2 ex. ř. jest rozhodna jen
okolnost, na které časové období připadají poplatky přihlášené k rozvrhu
nejvyš,šího podání, pokud se týče za kterou dobu ne1sou zaplaceny
a tedy jsou zadrželé, nikoli v,šak okolnost, kdy platební rozkaz, jímž
byly předepsány nabyl moci právní nebo byl knihovně zajištěn (viz
rozhodnutí čís. :325, 5035 sb. n. s.). V souzeném případě došlo k právnímu jednání (ke kupní smlouvě), jímž bylo založeno věcné ručení
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vydražené n~movito~ti za p~evodní poplatky, dne 25. ledna 1932 Jest
PlOtO, pro otazku prednoslmho práva těchto poplatků bezvýznam~é ;
kupm smlouva byla vtělena do pozemkové knihv teprve dne '11 "ze
1933 když j,iž ťh ' d bl
d"
. UnOla
"
,e?z ~e y. o ~o predcházejícím čís. den. pozname.
na~,o, z~,::edem dr~zebmho nzem, neboť pořadím, jehož nab la v má.
h~JICi vsntelk~ poale §§ 135 a 216 odstavec první čís 4 ex
y hl
t; dotceno prednostpí poř~dí, je~ož nabyl již před tÍm če~k;s~~~~Sk~
s a pro svou pohledavku prevodmch poplatků,
-

kuce a je proto návrh povinné strany na zastavení exekuce podle § 39
2 ex. ř. bezdůvodný. Při tom se poukazuje na odůvodnění rozhodnuti
sb. n. s. čís. 10.533.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

čís.

l

br

čís.
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Je-li P?,žár~í náhrada podle pojišťovacích podmínek sice u r č e n a
~ zllovuzmem, b~dl?~Y a k doplnění příslušenství avšak bez donucujiCI2090"~t!lno2vem, ~e Jl , m II s I býti použilo k tom'uto účelu, není podle
C1S. - ex. r. vynala z exekuce.

k

§

(Rozh. ze dne 3. července 1934, R I 677;134.)

yymáh~j~~ín; ,;,ěřitelům ~yl~ povolepa proti dlužnici exekuce zaba.
vemn;ha ~11 azam~ k vybram pohledavky dlužnice za pojišt'ovnou C
ra d~ z§a 3zmcený ,dům a příslušenství. Pojišťovna C. složila od~
s o, ne po e,
07 .~'5; r. a § 1425 obč. zák. na soudě. Čl. 25 - o' išť o.
v~~~~h go~mmek PO]lstovny C. zněl: Při pojištění budov bude o&k~dné,
p '" I, !l ova bude znovu vystavena, vyplaceno jen k znovuzřízení
pOJlstene, bud,ovy n~bo k dop.l~~ní pojištěného příslušenství a lze žádati
vyplacem odskodneho od POllstovatele J'en tehdy až bud
"'t'
,
jí bude p u"t 1 .. I "
,
, - e za]ls eno ze
k
,o Zl o { uce u vyse uvedenemu. Návrhu dlužnice by byla ~xe.
Du~e zr~sena ?odle § 290 čís. 2 ex. ř. s o udp r v é ,s t o li c e vyhověl
~y,o .Y,~ e smyslu § 290 čís. 2 ex. ř. jsou z exekuce zcela vyňat,ď
pO]lste~~ caJtky, které dlužníku náležejí ze smlouvy: o tom b budo~a
ne~f P~islusenství ?yly P?jištěny, musí·li býti upoti-ebeno iěc6to peněz
po e ,s ano,,:, b~ posk?zena budova byla znovu vystavěna nebo o raven-l
~Iebo ~by p~I~I,use~stvI bylo doplněno. Stanovami ve smyslu §
ex i:
l~Jt~ pn 'pold'lo,vnach, akciových společnostech, rozuměti všeobecné po~
JiS ovaCI po mm~t ~ Rodmínky pojistky. Paragraf 290 ex. ř.
luču'e
ted~,zl e~ekuce, pOJiste~e .sI.I.my, které dlužníku náležejí z POjištěn(buddv
8 ,pns usen~tvlm, n;.~~I·h J~ch ve smyslu stanov pokud se týče všeobec.
~ych podmmek pO]1st ovaC!ch nebo podmínek pojistky býti použito by
U~?vy byly zn~;:~ ~ří,:eny n~bo příslušenství bylo doplněno. Z Pří' isu
p~l.~ťr~h se ZjistuJe, ze dluzlllce pojišťovně prohlásila že chce po~žíti
o s o, ~e o ,ke znovuzjízení shořelé budovy, a soudd jest známo ž~
s~~tecn,e dlu:'lllce zap?cala se znovuzřízením. Musí býti tudíž v to~to
pr~pade ,ve smy~lu clanku 25 odstavec (I) všeobecných pojiš!' odm
fdsk~dneho pouzIlo k znovuzřízení shořelé budovy s příslušenst~í~ jak
o a n,; mysl! ustanovení § 290 čís. 2 ex. ř. Rek u r s n,j s o uld
.
d
zapntl navrh na zrušení exekuce. D ů vod y- Z článku 25
n:ipek, vYl?lý::á, že požární náhrady nemusí' býti 'použito kP~~~~l;
znz~n~ P?Jistené budovy, a že budov~, když nastal pojistný pří paď
n~musI byti fnovu. vy~t~vena. V takovych případech není však ožárnf
nahrada pod.e vy]1mecneho ustanovení § 290 čís. 2 ex. ř. vyňatr z exp.

f}: ;r

2tO

n:

čís.

Důvody:

V rozhodnutí čís. 10.533 sb. n. s. bylo vysloveno, že, ustanovují-li
pojišť ovací podmínky, že pojistné sumy nemusí býti upotřebeno k znovuzřízení poškozené budovy nebo k doplnění příslušenství, nýbrž, mohla·Ji
výti vyplacena i bez veškeré jistoty a dokonce i v případě, že budova již
nebude znovu vystavěna, není pojistná jistina vyňata podle § 290 čís. 2
ex. ř. z exekuce. Od tohoto názoru není důvodu se odchýliti ani v souzeném případě, poněvadž jak tam, i tu obsahují pojišťovací podmínky
v čl. 25 úplně sbodná ustanovení o tom, jak pojistné jistiny lze použíti
a za jakých předpokladů jest ji vyplatiti. Názor nejvyššího soudu nebyl
vyvrácen ani vývody dovolacího rekursu, k nimž jest uvésti, že podle
uvedeného článku pojišťovacích podmínek jest pojistná jistina jen
u r č e n a ke znovuzřízení budovy a doplnění příslušenství, a že motivy
k § 200 čís. 2 ex. ř. výslovně podotýkají, že k předpokladu vyloučení
pojistné jistiny z exekuce nestačí její u r č e n í k onomu účelu, nýbrž
do n u c ují c í ustanovení stanov (pojišťovacích podmínek), že m u s í
býti pojistné jistiny použito ke zmíněnému účelu.
čis.

13714.

Pensijni pojištěni (zákon ze dne 21. února 1929, čís. 26 sb. z. a n.).
Dopis Všeobecného pensijního ústavu, v němž tento prohlásil, že se
účastni léčebnl péče pojištěnce a že přejlntá poměrnou část léčebných
nákladů nemocenské pojišťovny, jest považovati za »zavedení« léčební
péče ve smyslu § 49 zákona.
Nesejde na tom, jakým způsobem nositel pensijního pojištění léčební péči provádí, zda tlnt, že léčební péči převezme vůbec a žádá pak
od nositele nemocenského pojištění poměrnou náhradu nákladů, či tím,
že přistoupí k léčební péči nemocooské pojišťovny a se poměrným dílem súčastní nákladů.
Nositeli pensijního pojištěni jest ponecháno na vůli, aby si vybral,
který ze způsobů mu lépe pro jeho léčebnou péči vyhovuje.
(Rozh. ze dne 3.

července

1934, Rv I 85/33.)

Žalobkyně byla účetní u žalované firmy. Od 25. ledna 1932 do
21. února 1932 poskytla nemocenská pokladna (první pražská nemo·
censká pojišťovna obchodních a soukromých zřízenců) žalobkyni léčení
v sanatoři vf. Výměrem ze dne 17. února 1932 oznámil Všeobecný
pensijní ústav řeče"né nemocenské pojišťovně, že se účastní léčebné péče
žalobkyně a že přej ímá poměrnou část léčebných nákladů nemocenské
pojišťovny. Žalobkyně byla dne 20. února 1932 žalovanou firmou pro·
puštěna. Žalobou, o niž tu jde, domáhala se žalobkyně na žalované firmě
zaplacení služebnkh požitků za dobu až do konce června 1932, odů'
vodňujíc žalobní nárok tím, že její propuštění dne 20. února 1932 bylo

-

-
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podle § ?5 zák..ze dne 21. února 1929 čís. 26 sb. z. a n. neplatné ježto
v, ,te d?be byla zalobk~ně podrobena léčebné péči v odborném ~stavu
lecebnem.
o Ce snl s o udp r v é s t o I i ce (p r a c o v n í s o udl
u~nal podle zalo~y ,a uvedl ,v ,ot,ázce, o niž tu jde, v d ů vod ech: § 49
zak?na, o pepslJn}!ll PO]1st~!l1 ust~~~vuJe, že nositel pojištění jest
0l?ravn~n zaves!l )ecebn~l! pe~l s,poFstencem, nebo s příjemcem invalidmho duchodu. Ucelell} ,I,ece,bn~ pec,e Jest ,0?vra!Jti nebo oddáliti nezpůso
bllo~t k vykonu p0.v0l~m predcasne hrozlcl, nebo odstraniti nezpůsobilost
~ ryk~nu povolam JIZ nastalou, pokud k dosažení tohoto účelu nedosta_
CUJI, d~vkJ;peI??censkéh? pojištěni.. Pokud jde především o námitku žalovan~, ze lecem zalobkyne v .s~~atonu f. bylo zahájeno a provedeno první
pra~skou ~emocenskou pO]1st ovnou ve vlastním oboru působnosti a
v ramcl JejIch stanov, Jest poukázati především k tomu že podle stanov
nebYla první .pražská nemocepská pojišt'ovna nikterak 'povinna poskyto~at~ zalobkym ~~byt v s,anaton ,v f. Nemocenská pojišťovna provedla léce!1!, ~a spolu~~as!J Vseobecneho, pensijního ústavu v Praze, an pen- •
SI)51l usta,:"v p~IP:~e:e dne 17. unora 1932 Výslovně prohlásil, že se
s~sastm I~cebne pece zalobkyne. Podle názoru soudu jest účelem léčebné
pece zeJmena, aby, od, aktivního pojištěnce byla odvr<kena hrozící nezpů
SObllo~t k .J.>?volam nasledkem nemoci, a jest zakročiti tam kde nemocen~k~ POJlst'ovna není P?vinna k léčbě v ústavu. Nemoce~ské pojišt'ovael ust~vy JSou pod,l~ zakona o sociálním pojištění kromě placení nemO,censkeho povmny Jen, poskytovati pojištěnému členu bezplatnou lékarskou pomoc a pot~ebné !~čeb~é prostředky, a chtějí tímto způsobem
odsllamll nemoc a s m po pnpade spojenou nezpůsobilost k výdělku aby
h~ odpadl~ n,utná ~éka~ská po~o~ ,a léče~n~ prostředky. Tento způsob
pece, nemu~l ,vsak m~!J ~zdy ':'. zapeh skutecne uzdravení člena. Pensijní
PO)lsťovacl,ustav lI}a vsak z,:Jem ~a ton;, a"bJ; u pojištěného člena bylo
~eJ~n akutm obdobl nemOCI prekonano, nybrz 1 aby bylo zabráněno zhors~n! stavu a tím ~o ~řípad~ hrozící invaliditě. Nositel pensijního pojišten~ Jest proto opravne~ ~asahpou,!J a spolupůsobiti při léčebné péči zaháJen~, nemoce~~kym PO]1stova;clm u~tavem. Jde tudíž v souzeném případě
o lecebnou peCl ve smyslu predplsu §§ 49 a násl. zák. ze dne 21. února
1929, ~ís. 26 sb: z. a ~., ježto podle § 51 zák. jest nositel pojištění
opravpen kd;,:k?lIv odeJm0l}!1 nosIle!i nemocenského pojištění léčení nemocneho ~oJlstence nebo pnJemce duchodu invalidního a převzíti ho do
vlastmho ust~~~. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil.
N e J v y s S 1 S o u d nevyhověl dovolání.

P:

Dúvody:

I

'I

, ,Podl~ §,49 zá~. ČíS;,26/l929,~b. z. a.~.)est nositel pensijního pojiš!em opl~vnsn zavestI1ecebnou peCl s pO]1stencem a podle § 51 cit. zák.
Jest op~avnen ..~dykolI od,ejm~uti nositeli ne~ocenského pojištění léčení
nen;ocneg,o pOJIst~nce ~,prev~ltl ho d? vlastmho léčení. Jde tudíž v souzenen; pnpade predev.slm a Jen o otazku, zda přípis nositele pensijního
pOj1štení, ,!šeobe:~ého 'pe?,sijn~ho ,~st~vu, ze ~ne ~ 7. ú.nora 1932, jímž
p:ohl~~ll, ~e se ?CastI,11 lecebm pe,ce za!~bkyne a ze pr~j ímá poměrnou
cast, lec~?nyc,h ~~kladu nemocenske pO]1st ovny, lze povazovati za navedem« lecehm pece ve smyslu § 49 zákona čís. 26/1929 sb. z. a .n. Nej-

vyšší soud sdílí 'právní ,~ázor obou niž~íc~ sO,udá. v této o~ázce, ž~ oním
dopisem bvla lécebná pece zavede~~, ,pn ce';ll::' ,m? za to!, ze t;es,:!de na
tom, jakým zpÍ1sobem n.osl!~1 p~nslJmho pOJlste~l, t~to lecebm peCl provádí, zda tím, že léčebm peCl prevezme vubec a ~ad~ pak ,od n~sJt~le,?e
mocenského pojištění poměrnou náhradu y'ynalozenych nak~ad~, Cl ,lIm,
že přistoupí k léčebné péči nemocens.ké P?Jlšťovny a .s~ ,pome.rnym dIlem
,účastní nákladů, ježto rozhodným Je~t Jen, zda pOJlstene~ Je podroben
léčebné péči Všeobecného pensijního ustavu (§ 55 CIt. zak.). NOSItelI
pensijního pojištění jest ponech,áno na vúli, by ,s} vybral, ~,terý ze zP.ů.
sobů shora uvedených mu lepe pro Jeho lecebnou peCl vyhovu1e.
V ostatním poukazuje se na správ~é. dúv?dy niž~ích soud~" opře~é zejména i o zjištění na úkladě dOpISU Vseobecneho pens1Jmho usta~u
ze dne 23. března 1932 a 27. května 1932, v nichž tento ústav oznamuJe,
že zavedenou léčebnou péči ve smyslu § 49 ~ásled. cit. ~ák. l?rovád~ buď
tak, že sám poukáže pojištěnc~ ~o léčeb~é~o,ustavu a pO,zaduJ~ p0lI}e~~ou
část nákladú od nositele pens1Jmho pOJlStem, nebo t~k, ze ~ ..ct1!v?du ucel:
nosti povolí výkon léčebné péče nositele~ nemocens~eho ROJls~em a hradl
poměrnou část nákladů. Podala-Ii tudlZ v souzenem pnpade Jak J':
zjištěno žf\lobkyně žádost k Pensijnímu ústav~ v Praze za pl-evzd~
do ústavní péče a došla-Ii žádost ta ústavu dn~ 5. ~nora I ?:2 a ,Pe,~slJn~
ústav sdělením ze dne 17. února 1932 prohlas!l, ze se sucastm I~cebm
péče, čímž, jak v předu d,olíčeno, zavedl u žalo,b~y~ě, léčebn0l! péči, byla
výpověď služebního pomeru respektIve propustem zalobkyne se strany
zaměstnavatelovy právně be~účinnou, ježto se stala po podání žádosti a
za trvání léčebné péče (§ 55 zák. čís. 26/29).
čís.

13715.

Nepřibral-Ii výkonný orgán k exekučnímu prodeji movitosti znalc~,
který dovedl odhadnouti jeho pře~~~, ne?'y!a dražba proveden,a, l"? zakonu a byl exekuční soud opravnen Jl zrUStti, nebylo-ll lze doeditl Jmak
nápravy.

(Rozh. ze dne 3. července 1934, R II 324/34.)
E x e k u ční s o u d zamítl stížnost dlužníka proti výkonu dražby
strojů. D Í1 vod y: Dlužník si stěžuje, že výkonný orgán přibral k odhadu strojú znalce f., který jest rolníkem, a že stroje bylY příliš nízko
odhadnuty. Jeho stížnost není odúvodněna. V § 275 ex. r. není ustanovení které hy předpisovalo, že výkonný orgán musí pro určité předměty

přib~ati znalce určitého druhu, a ani v § 175 j. 1-. není takov~ho ustano-

vení. Byl proto výkonný orgán jen povinen, by k odhadu pnbral tal~o
vého znalce který jest uveden v seznamu 'SOudních odhadcú, a takovym
znalcem f. 'jest. VýSlechem tohoto znalce jest nad to zjištěno, že má znalosti potřebné k odhadu takových strojú a že se v nich vyzná, že se VŠdk
přes to z opatrnosti ještě před odhadem o ceně takových strojú: info,fmoval u firmy]., která takové stroje vyrábí. Rek u r ,s n í s o u d zru~Il
napadené usnesení a uložil prvému soudu, hy pokracoval v prodeJove:n
řízení podle směrnic dole naznačených. D ů vod y: § 275 ex. ř. a bod

816

r'

107 instrukce pro výkonné orgány nemají sice předpisu o tom, jaké
znalce je k odhadu přibrati, než ustanovují dále, že, jde-li o předměty
cenv větší, má býti pro předměty tyto ustanoven znalec zvláštní a, je-li
mimo to za to míti, že odhad při prodeji samém nebude možný, má
k němu dojíti ještě před dražbou. Když tedy dle zájemního protokolu ze
dne 26. dubna 1933 sám výkonný orgán označil zabavené předměty jako
kombinované stroje hoblovací, vrtačku a cirkulárku s přísl. a jako dosažitelnou cenu prodejní uvedl 18.000 Kč, musel předpokládatj; ze. jde·
o předměty, k jichž odhadu bude třeba přibrati znalce zvláštního z oboru
strojního a po případě provésti odhad ještě před dražbou. Bylo tedy, ve
smyslul § 27~ ex. ř. na něm, by ještě před prodejem zařídil potřebné
kroky a po případě si vyžádal příkazy soudcovy, zvláště, an musel před
vídati, že v obci Š., kde bude prodej a odhad provésti, místní odhadce
potřebných odborných znalostí míti nebude. Nikterak nebylo v.šak pří
pustné, by se výkonný orgán za tohoto stavu věci spokojil ph odhadu
znalcem místním, jenž dokonce dle své vlastní výpovědi před odhadem
prohlásil, že strojnické znalosti nemá a že odhadní cenu jen přibližně
bude moci zjistiti. Výkonný orgán nepostupoval proto správně podle před
pisu § 275 ex. ř. a bodu 107 instrukce pro výkonné orgány, když odhad
a prodej provedl jen za přibrání znalce místního. Prodej a řízení jemu
předcházející je v důsledku toho zmatečné a bylo je zrušiti.
Ne j v y.š š í s o u d nevyhověl ani dovolacímu rekursu vymáhající
věřitelky ani dovolacímu rekursu vydražitele.
Důvody:

Dovolací rekursy nejsou opodstatněny. Při dražbě movitých věcí nezákon ustanovení, platné pro dražby nemovitých věcí, že lze odporovati provedení dražby a příklepu zvláštním opravným prostředkem
odporu proti přehmatům výkonného orgánu. Poskytuje těm, kdož se poldádají za slÍženy postupem při výkonu exekuce, zejména tím, jak výkonný orgán při úředním úkonu jednal, v § 68 ex. ř. právo žádati soud
o nápravu. V souzené věci bylo zjištěno, že výkonný orgán přivzal ke
dražbě znalce zapsaného sice v seznamu znalců v místě dražby, který
však znalost strojů nemá, a který prohlásil, že zjistí odhadní cenu strojů
tak přibližně, že odhadl pak stroje na 5.000 Kč, že výkonný orgán ph
zabavení oceňoval stroje na 18.000 Kč. Prohlásil-li znalec výkonnému
orgánu, že odhadní cenu udá tak přibližně, nedovedl odhadnouti před
měty k prodeji určené, a bylo podle § 275 ex. ř. povinností výkonného
orgánu, by při vzal znalce způsobilého, který by mohl udati odhadní hodnotu strojů, to tím spíše, když výsledek odhadu znalcem byl značně nižší
proti ceně, na kterou sám stroje odhadoval, a neměl-li ho, měl požádati
exekuční soud za jeho určenÍ. Že výkonný orgán měl zachovati předpis
zákona, patrno z toho, že znalcem byly předměty v dražbě prodané odhadnutv na 19.125 Kč, pokud se týče byla stanovena cena při opětném
prodeji na 13.380 Kč. Tím, že výkonný orgán nepřibral k dražbě znalce,
který dovedl odhadnouti předměty dražby. nebyla dražba provedena pc
zákonu a může proto exekuční soud zrušiti dražbu svršků, když nápravy
závad jinak nelze docíliti (rozh. čís. 9143, 12141 sh. n. s.). Zrušil proto
rekursní soud právem dražbu, shledav, že nebyla řádně provedena.
převzal

~~
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Sbírka rozhodnutí
nejvyšších stolic soudních
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čís.

13716 až 13717 -

čís.

13716.

Pracovní soudy (zákon ze dne 4. července 1931, čís. 131 sb. z. a n.).
O odvoláních z rozsudků okresních soudů, příslušných pro spory
pracovní podle § 42 zákona, neplatí předpis § 32 zákona, nýbrž rozhoduje o nich senát složený podle § 7 j. n.
(Rozh. ze dne 3.

července

1934, Rv II 442/34.)

Žalobce uplatnil nárok na doplacení služebních požitků u krajského
soudu civilního v Brně. Spor odstoupen byl k námitce strany žalované
okresnímu soudu v Ivančicích. O k r e sní s o u cl v I van č i cí c h
pak žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d rozhodoval v senátě složeném
ze tří soudců z povolání a ze dvou přísedících o odvolání, jemuž nevyhověl.

N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudek odvolacího soudu i předchozí
ústní odvolací jednání jako zmatečné a uložil odvolacímu soudu, by
o odvolání znovu rozhodl v senátě složeném ze tří soudců z povolání.
Důvody:

Okresní soud v Ivančicích rozhodoval jako soud příslušný podle § 42
zák. o soudech pracovních čís. 131/1931, ježto tam nebylo zřízeno oddělení pro spor pracovní (nařízení čís. 180/31 a vyhlášky čís. 44/32,
24/34). Pro řízení před okresními soudy o pracovních sporech v místech,
kde není pracovního soudu (pracovního oddělení) platí kromě odchylky
co do místní příslušnosti obecné předpisy c. ř. s. Platí pak tyto obecné
předpisy pro řízení celé, tedy i pro řízení odvolací. To znamená, že
o odvoláních proti rozsudkům okresních soudů, příslušných pro spory
pracovní podle § 42 zák. čís. 131/1931 neplatí předpis § 32 téhož zákona, že tedy o těchto odvoláních rozhoduje senát složený podle § 7 j. n.
Ježto však v souzeném .případě rozhodoval· o odvolání senát složený ze
tří soudců z povolání a ze dvou přísedících - nebyl odvolací soud řádně
obsazen a jeho rozhodnutí i předchozí ústní jednání odvolací jest zmatečné podle § 28 (2) zák. čís. 131/1931 (§ 477 čís. 2 c. ř. s.);
čís.

Směnky

13717.

(zákon ze dne 13. prosince 1927,

čís.

1 sb. z. a n. na rok

1928).

=~=~

Ti5kem chromolypograiického uslavu firmy Hejba & Zb~Ol v Mlabé BOleSlavI.

Výstavce směnky na vlastní řád, i když má směnku v rukou, není legitimován ke směnečné žalobě, je-li na směnce jeho neškrtnutý vyplněný indosament, za nímž následuje další škrtnutý indosament, neprokázal-li, že směnka přes splatnost nebyla honorována a že se v cestě
zpáteční pro zaplacení dostala do jeho fILkau.
(Rozh. ze dne 3. července 1934, Rv II 588/34.)

820

-

čís.

13717 ~21

Proti směnečnému platebnímu příkazu vydanému k návrhu Ludvíka
L-a namítl dlužník mimo jiné, že směnka byla převedena žalobcem na
b~~ku C. ,P r o c. es n í s o udp r v é S t o I i c e směnečný platební
pnka.;z zrUSl!. D u vod y: Z prvopisu směnky zjistil soud že směnka
byla zalobcem Ludvíke}~l L-em jako výstavcem podle § 8 směn. zák. pře
ve~ena mbop:sem. na ;ad banky, C., následkem čehož přešla podle § 9
smen. zak. veskera prava ze smenky na banku. Další mbopisYi platí za
nen~psane ve smy~l~ § 32 (3) s!}lěn. zák., poněvadž byly přeškrtnuty,
kdezto rubOPIS na rad banky C. preškrtnut nebyl, takže jest ještě v platnosh . a Je,st ve s~yslu § 32 (I) sI?ěn .. zák~ jen banka oprávněna požadovah od z~lovane st;any zaplacem, a Jest zalovaná strana povinna za,plahh Jer; t~to ,bance Jako majitelce indosované směnky. Ze směnky nijak
,:evyplyva, ze zaJobce odevzdal ve smysln § 15 směn. zák. bance směnkn
Jen, k mkasu a ze ba.nka s:něnk~ opě! .vrátila žalující straně, poněvadž
smenka byla mdosovana vyslovne na rad banky bez jakékoliv poznámky
»klllka:~{{ a nebYlllldosamen! na banku dosud zrušen ani přeškrtnutím,
am dalslm llldosamentem na zalobce. Se stanoviska formálního směneč
ného práva je tedy úmluva mezi žalobcem a bankou o inkasu nerozhodná
poněvad~ jedi;rýms,r;lěnečným věř~tele~ jest banka, kteréž žalobce podl~
§,?6 smen; zak. rUCl za zaplacenI smeuky. Byl proto směnečný platební
pnk~z zrusen pro nedostatek aktivní legitimace žalující strany. O d v ol a ~ 1 S o u d n~padený. ro~sudek potvr~il. D ů vod y: Důvody odvolacl.nebyly shledany spravnyml a odkaZUje se odvolatel na vývody napadeneho rozsudku, které odpovídají zjištěnému skutkovému a právnímu
stavu a Jež nebyly odvoláním nijak vyvráceny. Nelze souhl;"sliti s lná..
ZDrem odv~latele, že j~st ž~lobce oprávněn k žalobě již proto, že jest maJdelem smenky, ze ma s!}lenku v mkou. Žalobce, jenž jest výstavCEm
smenky a remltentem, prenesl svá směnečná práva vyplněným indosa. n:entem n~ b}nku C. J~žto ná~ledující indosament jest škrtnut, jest tento
prevod prave tak bezvyznamny (§ 32 odst. 2 sm. zák.) jako další indorame1.1t na řád Městské spořitelny v O. Legitimaci žalobce brání prvý
phtny llldosament ,;eškrtnutý, třeb,až~ má žalobce směnku v rukách, ježto
pr~ve z ,obsahu smenky vyplyva, ze zalobce jako remitent svá směnečná
p!~va prenesl na bankn C., že tudíž práva ze směnky přešla na indosatare a nezamkla, dokUd indosament nebyl ,škrtnut. škrtnutí indosamentu
nebylo by z~potřebí, kdyby žalobce protestem byl prokázal, že přes
spl~tnost smenka nebyla by honorována a že v cestě zpáteční pro zapJacem se dostala, do ru~0t; remitenta. V tomto. pří padě by neškrtnutý indosament !lebyl skodlrvy z.alobcl v otazce legItimace. Dokud prvý indosamen! Jest: platnosti, J~st ,:,ajite~směnky indosované legitimován jako
vlastmk smenky Jen nepretrzrtou radou indosamentů až k němu jdoucí
(§ 32 sm. zák. Viz Griinhut, Wechselrecht 1897, ll. svazek, stránka
119). Ustanovení § I sm. zák. nemůže se odvolatel dovolávati s úispě
chem, ježto pouhá tradice směnky bez skriptumí legitimace věřitelské
stačí jen u blankoindosamentu.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D ú vo dy:

Dovol!1 te] nap,adá rozsudek ,odvolac~ho soudu pro nesprávné právní
posouzem veC! (ClS. 4 § 503 c. r. s.), lec neprávem, neboť odvolací soud

posoudil věc po právní stránce v podstatě správně. V tomto sporu bylo
i'ešiti jen otázku, zda žalobce jest legitimován k žalobě, a netřeba proto
řešiti otázku, zda by byla legitimována banka Č. Že dovolatel nabyl
směnky biancožirem, ze směnky nijak nevyplývá, a dovolatel to v prvé
stolici ani netvrdil (§ 504 c.ř. s.).
čís.
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13718.

Společenstva podle zákona ze dne 9, dubna 1873, čís. 70 ř. zák.
PokraČOvání ve valné hromadě, jež byla předsedou prohlášena za
skončenou, je nepřípustné a neplatné; usnesení pak učiněná jsou neplatná. Otázka, zda předseda právem či neprávem předčasně ukončil
valnou hromadu, nedav hlasovati o dalším bodu pořadu, vymyká se posouzeni rejstřikového soudu v nesporném řizeni.
Rejstřikový soud se může v nesporném řizení zabývati jen stížnostmi
proti nesprávnému svolání a konáni valné hromady, jež mají býti před
mětem zápisu do společenstevního rejstříku nebo se 'zápisem takovým
souvisí, nelze mu však rozhodovati v nesporném řízení o porušeni soukromých práv toho kterého člena družstva, která člen odvozuje ze společenské smlouvy.

(Rozh. ze dne 4.

července

1934, R I 717/34,.)

Rej s tří k o v Ý s o u d vyhověl stížnostem členú družstva potud,
že uložil představenstvu družstva, by neprodleně svolalo valnou hromadu
k pokračování, pokud se týče k hlasování o bodu 3. pořadu jednání valné
hromady ze dne 14. března 1933, nehledíc ke stanovisku, které zaujal
předseda při této valné hromadě; jinak stížnost zamítl. D ú vod y:
Soud jako soud rejstřík společenstevní vedoucí především poznamenává,
že se múže zabývati jen stížnostmi, které se dotýkají formální strártky
usnesení co do nesprávného svolání neb usnesení valné hromady, které
zejména má za účel zápis do rej'stříku společenstev. Nesmí však zasahovati do vnitřních věcí družstva, pokud se nevybočuje očividrlě z mezí
zákona a stanov, zejména nesmí zrušiti usnesení valné hromady, jako
nejvyšší stolice družstva, mající jiný účel a dotýkající se práv jednotlivých členú. Zrušení takových usnesení jest se domáhati žalobou u pří
slušného soudu, ježto tu rozhoduje vedení důkazů a výslechy stran, jež
rejstříkový 'soud cestou nespornou prováděti nemúže. S tohoto stanoviska
přezkoumal rejstříkový soud stížnosti a zjistil po konaném šetření, zejména na základě vyjádření představenstva, nahlédnutí do nových
členských přihlášek a členské matriky a připojení firemně ověřených protokolú o valných hromadách, konaných dne 14. března 1933 a dne 21.
června 1933, jakož i o schúzi představenstva ze dne 12. března 1933
toto: Na valné hromadě, konané dne 14. března 1933, řádně a včas svolané a k usnášení schopné, nebylo pravoplatně o bodu 3. pořadu jednáno,
1. j. o návrhu na vvrovnání činží atd. hlasováno, neboť: předseda valné
hromady nedal po -debatě hlasovati a skončil tuto valnou hromadn, což
stěžovatelé samí připouštějí. Nelze proto představenstvu ukládati, by provedlo usnesení, které se nestalo na valné hromadě, nýbrž po jejím skon-
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čení v nepfítomnosti řádných člen.ů 12ředstavenstva, o kteréž schůzi ani
nebyl sepsa~ protokol, an,l.ne?Ylo zjišteno, zda byla schůze ta řádně podle
stanov svoh.ma a k us~asemschopna (§ 16 stanov). Rek u r s 'rl í
s o u d zrusll napadene usnesení a uložil prvému soudu by znovu
rozhodl.
'
, N e j vy Š š í s o u d. zrušil napadené usnesení a vráhl věc rekursmmu soudu, by nehlede k důvodům, z nichž zruŠ!! usnesení prvého
soudu, rozhodl o rekursu.

neúplnost řízení prvého soudu, což rekurující družstvo právem vytýká.
Podle názoru nejvyššího soudu nebylo důvodu ke zrušení usnesení
soudu prvé stolice.
čis.

Směnky (zákon ze dne 13. prosince 1927, čis. 1 sb. z. a n. na rok
1928).
Scházi-Ii zákonný předpoklad nedostatku plné moci na straně toho,
kdo podepsal směnku jako zmocněnec společnosti podle občanského
zákoníka (§ 1175 a násl. obč. zák.~, nemůže býti směnečně zavázán podle § 103 (1) směn. zák., třebaže z jeho podj)isu za společnost nemohl
ani pro společnost vzejiti směnečný závazek.

Důvody:

• Je Jen řešiti .právní ot~zku,. zda. po.krač.ování ~e valné hromadě, jež
hm ~yl~. P!eds~dou, treb~ ze 12redcasne, ukoncena, je platné a usnesen; na m UClllena JSou platna a zavazná pro družstvo s hlediska před
piSU §§ 13, 14, 16 stanov, zda tu je postačitelný protokol o schůzi 2J
lze-I! ve vahlé. hromadě formálně předsedou skončené pokračovati za 'dze,!~ ,osoby, jez stmwvaml k tomu snad není povolána. V tom směru nejVySSl soud vyslovuje právní názor, že pokračování ve valné hromadě ze
d~; 14. ~řezna 193~, jež ?yla předsedou prohlášena za skončenou, je nepnpustne a neplatne, a dusledkem toho i usnesení na ní učiněné v pří
čině bodu 3. je neplatné, poněvadž jen předseda původní řádně svolané
~ konané valné hromady byl oprávněn dle § 14 stanov říditi schůzi a
]I:ten~vah zapIsovatele; podpisuje o ní zápis vedle zapisovatele a verifikatoru (~. 16 odstavec .4. ~tan~v). Ot~zka, zda v tomto případě předseda
pravem Cl nepravem predcasne ukoncll valnou hromadu nedav hlasovati
o bod.t; 3. ,pořadu, ,:ymyká se posouzení rejstříkového 'soudu v nespornem nzem. Tyto otazky mohl rekursní soud na podkladě dosavadního
šetře!l,í a ;!okladů sám vyřešiti, aniž bylo třeba proto zrušovati usnesení
~ejstnkoveho. sou;Iu s hlediska vytýkaného rozporu se spisy. V zásadě
jest souhlaslÍl s nazorem soudu prvé stolice, že se rejstříkový soud může
v nesporném řízení zabývati jen stížnostmi proti nesprávnému svolání
~ .konál:l,í v,alné .hron;ady, které se dotýkají formální stránky usnesení,
jez majl byl! predmetem zaplsu do společenstevního rejstříku nebo se
zápisem takovým souvisí, a nelze rejstříkovému soudu rozhodovati v nesporném řízení o porušení soukromých práv toho kterého člena družstva
kt~rá člen ?OV02:uj~, ze ~polečenské s~lo~yy. Při tom ovšem nelze pře~
hlednoul!, ze rejstnkovemu soudu naleZl t::ťké bdíti nad zachováním
zák?na a stanov ve věcech družstevních a po případě se postarati
o napravu (§§ 2,9 zákona z 10. června 1903 Č. 133 f. z., § 24 nařízení
z 24. června 1903 Č. 134 ř. z., § 3 min. nař. Č. 71/1873 ř. z.). V tom
směru so,ud p:v~ stolice se obíral jednotlivými výtkami stížnosti, pokud
moh!y mll! zejmena vztah na platnost usnesení valné hromady a pokud
se tykaly .zach.oY,án,í .zákon,a a .sta,!ov, jako, vedení členské matriky,
postupu pn pnjlmam novych clenu na schuzi představenstva ze dne
12. brezna 1933 a platnosti valné hromady ze dne 21. června 1933
konal v tom 'směru šetření a dle toho pak učinil potřebná zjištění. Re~
kursní soud však tato zjištění nepřezkoumal, ač jejich nesprávnost byla
rekurenty vytýkána, a také blíže nedolíčil, v čem vlastně shledává
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firma Bratří L. byla rodinnou společností, jež provozovala cihelnu
a na níž byli kapitálově súčastněni bratří: Quido, Alois a františek L-ovi.
. Na směnce, o niž tu jde, byla uvedena jako směnečník firma bratři ll.
Směnka byla podepsána františkem ,L-em. Žalobkyně zažalovala pů
vodní směnku proti firmě Bratří L., a byl proti této firmě vydán pravoplatný směnečný platební příkaz. Nebylo sporu o tom, že firma Bratři L.
neexistuje. Směnečný platební příkaz, vydaný napotom proti Františku
L-ovi, pro c e s ní s o udp r v é s t o I i c e zrušil. Od vol a cí
s o u d ponechal směnečný platební příkaz v platnosti. D ů vod y:
V adrese směnky je vyznačena firma Bratří L., za kterou směnku přijal
František L. a směnečný platební příkaz byl vydán proti firmě, o které
však je zjištěno, že jí v době podpisu směnky nebylo, a žalovaný
František L. při podpisu směnky nemohl býti v pochybnosti, že směnku
podpisuje za neexistující firmu. Směnečný platební příkaz vydaný proti
neexistující finně nemůže tedy býti vykonán, exekuci na jeho podkladě
vésti s úspěchem nelze a proto jest žalovati osooo, která směnku za
neexistující firmu podepsala, a účelem sporu jest, rozhodnouti, zda
a .pokud nárok žalující strany proti Františku ,L-ovi, jenž směnku podepsal, jest odůvodněn. V tom směru prvý soud, uznav, že práva ze směnky
vydáním směnečného platebního příkazu proti příjemci zanikla, neposoudil věc po stránce právní správně. Poukaz na případ, kde je zaváz~na ze směnky veřejná obchodní společnost, že je napřed žalovati ji a,
pri nedobytnosti směnečné pohledávky veřejné společníky není případný
ježto vydáním směn. platebního příkazu proti společno;ti jako přijaleli
se vyčerpává směnečné právo proti ní a vzhledem k čl. 112 obch. zák.
i proti jejím veřejným společníkům. Exekuční titul proti společnosti lze
ovšem provésti i proti veřejným 'společníkům zvláště (§ II ex. ř.). Lze
ovšem přímo žalovati na základě směnky akceptované společností toho,
jehož jméno je ve firmě veřejné obchodní společnosti. Odvolatelka dovozuje, že žalovaný, jenž podepsal směnku jménem neexistující firmy,
podepsal ji jako zástupce k tomu oprávněný a proto ručí sám směnečně
z této směnky. Prvý soud je názoru, že žalovaný, nejsa ve směnečné
adrese uveden, není směnečníkem a proto nemůže býti příjemcem a že
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podepsal směnku jako společník v adrese neuvedené society, jak ji normálně znamenal. Avšak firma uvedená v době podpisu směnky, jak je
nesporno, vůbec právně neexistovala, ani později v obchodním rejstříku
nebyla zapsána a tedy právně existenlní se nestala. Nemohla se tedy
směnečně zavázati a směnku svým jménem, kterého neměla, podepsati,
a žalovaného k právnímu jednání, najmě ku podpisu směnky zmocni!i.
Žalovaný, jak uvedeno, podepsal se pod razítkem neexistující firmy. Ze
se chtěl podepsati za tuto firmu, nemá významu, a podepsal se tedy jako
zástupce k tomuto jednání neoprávněný a proto rnčí sám směnečně
podle § 103 sm. zák., a ze svého podpisu na směnce je práv.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
D

l:
I,

I'.
I
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II
II

I
~

ů

vod y:

Vycházel-li odvolací soud z okolnosti, jež byla prvým soudem za nespornou vzala, že firma Bratři L., strojní cihelna ve V., neexistuje,
neocitl se tím v rozporu se spisy ( č. 3 § 503 c. ř. s.), jak dovolatelka
vytýká, poněvadž z rozsudku je zřejmo, že odvolací soud měl na mysli
ve ř e j n o u ob c hod n í společnost tohoto znění, jež nebyla a nenl
protokolována. Jest ovšem připustiti, že pod firmou Bratři L. podle
zjištění prvého soudu provozovala rodinná společnost cihelnu ve V., na
níž mimo žalovaného byli kapitálově zúčastněni též jeho bratři Quido
a Alois, že jejich korespondenci podepisoval některý z nich svým jménem,
nebo připojil svůj podpis pod razítko firmy. Z toho lze po právní stránce
usuzovati, že tu sice nebyla protokolovaná veřejná obchodní společnost,.
ale že tu jde o společný podnik provozovaný třemi bratry pod uvedeným
označením, tedy o společnost podle óbčanského zákoníka (§ 1175 a násl.
obč. zák.). Takováto společnost jako laková nemůže ovšem býti podmětem
práva závazků, a proto'vyzněl na prázdno platební příkaz proti ní vydaný. Že důvod žaloby proti žalovanému jakožto pří j e m c i směnky
neobstojí, je patrno již ze směnky samé. Není v ní uveden jako směnečník
(§ 3 čís. 6 sm. z.), a jest z jeho podpisu pod firmou Bratři L., strojní
cihelna ve V. usuzovati, že nechtěl směnku osobně za sebe přijati. Zbývá
jen odpověděti k otázce, zda žalovaný není směnečně zavázán ve smyslu
§ 103 (1) sm. zák. jakožto nepravý zástupce - falsus prokurat.or - ,
že totiž podepsal směnečné prohlášení jako ·.zmocněnec někoho Jiného,
nemaje k tomu plné moci. Podle napadeného zjištění prvého soudn podepisoval žalovaný za společnost Bratři L. korespondenci, z čehož jest
ve smyslu § 120 I obč. zák. usuzovati, že byl jejím zmocněncem k právním jednáním zejména, ana žalobkyně za sporu ani netvľdila nedostatek
zmocnění žalo~aného nebo překročení plné moci .. K závaznosti nepravého
zmocněnce ze směnky se vyhledává, by podepsal směnku jako zástupce
předstíraje samo oprávnění, by se tedy neprávem vydával za oprávně
ného zástupce proti třetí osobě. V tom směru nebylo žalovanému nic
takového prokázáno, ba ani tvrzeno žalobkyní. Schází-li však zákonný
předpoklad nedostatku plné moci na straně žalovaného! nemůže b~ti
smě n e č n ě zavázán podle § 103 (1) sm. zák. a nesejde na tom, ze
z jeho podpisu za společnost nemohl ani pro společnost vzejíti s m č
ne č n Ý z á vaz e k. Pokud odvolací soud vycházel jen z předpokladu,

že firma BratřiL. jako veřejná obchodní společnost neexistovala a nebyla
v obchodním rejstříku zapsána a nemohla proto žalovaného zmocnit!
k podpiSU směnky za ni a že žalovanÝ vystupoval při podpisu směnky
jako nepravý její zástupce a je z toho práv podle § 103 (1) sm. zák.,
aniž přihlížel k jinému útvaru společnosti, neposoudil věc po právní
stránce správně.
čís.
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Polmd vzhledem na všeobecné obchodní podmínky mezi indosantem
a indosatářem nelze při kontokorentním spojeni převedenou směnku posuzovati za zaplacenu tím, že je připsána na vrub účtu indosantova,
pokud účet vykazuje dlužný zůstatek, a že má indosatář právo vymáhati
směnečnou hodnotu na osobě směnečně zavázané.
(Rozh. ze dne 13.

července

1934, Rv I 1295/34.)

Směnečný platelmí příkaz, vydaný k návrhu Úvěrního ústavu, p r oe e sní s o udp r v é s tol i c e zrušil, o d vol a c í s o u d ponechal
směnečný platební příkaz v platnosti. DÍl vod y: V souzeném případě
jde o otázku, zda se žalovaný jako směnečný dlužník tím, že plnil nikoliv
do rukou směnečného věřitele, nýbrž do rukou firmy T., zhostil směneč
ného závazku a zda při kontokorentním vyúčtování mezi příjemcem
směnečné valuty firmou T. a stranou žalující jest za to míti, že tím
strana žalující byla zaplacena a došla kontokorentním vyúčtováním plné
náhrady zažalované pohledávky pokud se týče zda důvodnou jest námitka, že strana žalující při kontokorentním zúčtování nebyla bezelstná,
podavši žalobu. Ze zjištění prvého soudu, které odvoláním nebylo napadeno a jež zůstává tudíž pro odvolac.í soud závazným, vyplývá, že
směnky, o něž ve sporu jde, byly eskontovány na žalující stranu firmou
r. asi v polovici března 1931, tedy po směnečném postupu, a že firma T.,
která byla se žalující stranou v kontokorentním spojení, byla v době splatnosti směnek dne 10. června 1931 z tohoto spojení pasivní. Dále bylo
prvým soudem zjištěno, že dle všeobecných obchodních 'podmínek žalující strany, jež firmou T. dne 13. března 1930 byly podepsány, jest v odstavci 5. těchto podmínek toto ustanovení: »Jestliže nějaká 'směnka nám
předaná nebude včas přijata nebo zaplacena, nebo jestliže před její
splatností některá z osob na ní podepsaných stane se nejistou, můžeme
podle svého huď obnosem směnky i s úroky a útratami účet podatelův
zatížiti aneb požadovati hotové zaplacení od kteréhokoliv směnečného
dlužníka. Byla-li směnka připsána na vrub účtu, nepovažuje 'se za zaplacenou, pokud účet vykazuje dlužný zůstatek a zůstává nám proto právo
vymáhati směnečný obnos i s úroky a útratami od některého směnečně
zavázaného podle naší vůle.« Prvý soud, pokud jde o tyto podmínky, vychází z názoru, že toto ujednání jest pro nedostatek souhlasu na jedné
straně považovati za neplatné, i když byly podmínky S. T-em podepsány, ježto z okolnosti jest patrno, že mu nebyla dána možnost, by celý
jich obsah, zejména shora uvedené ustanovení odsl. 5. dříve pročetl, a
dále dovozuje prvý soud, že i kdyby tomu tak nebylo, byly by tyto ob-
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chodní podmínky závazné jen pro strany, které je ujednaly, a nikoliv pro
žalovaného, který o u jednání tom ani nevěděl, ani se ho neúčastnil, a že
by bvly ostatně contra bonos mores, kdyby tak závažné důsledky měly
postihnouti osobu třetí jednající v důvěře v poctivost obchodnich styků.
Než s názorem tím nelze souhlasiti. Vždyť právě strana žalovaná v námitkách o tento poměr mezi firmou T. a stranou žalující se opírá
tvrzením, že tím, že žalobkyně firmě T. v kontokorentu připsala zažalovanou směnečnou pohledávku při neproplacení směnky k tíži, směnečná
pohledávka žalobkyně zanikla. Je tedy zjištění tohoto poměru pro podstatu sporu důležité a rozhodujícího významu. Prvý soudce přehlíží, že
v souzeném případě jde o závazek směnečný z obligace scripturní, při
jehož povaze strana žalovaná platíc směnečnou valutu do rukou osoby
jiné než směnečného věřitele a platíc bez vydání kvitované směnky
(§§ 5, 44 směn. zák.) vydává se v nebezpečí, jež z uvedené povahy
směnky při její splatnosti pro směnečného dlužníka plynou. Ani názor
prvého soudu, že ujednání v obchodních podmínkách podepsaných S.
T-em jest pro nedostatek souhlasu považovati za neplatné, nelze sdíleti.
Okolnost svědkem S. T. doznávajicím, že podmínky vlastnoručně podepsal, uváděná, že podmínky četl jen zběžně na stránce 2. a že prvou
stránku, na níž citovaný odst. 5 jest uveden, nečetl, nemůže býti o sobě
důvodem pro neplatnost a bezzávaznost ujednání. Neboť svědek podpisem na podmínkách, jež jsou také tištěně označeny »stránka 1 a
stránka 2« projevil s podmínkami souhlas a, nečetl-li je, nemůže z této
opominuté pozornosti, najmI' u obchodníka těženo a usuzováno býti na
neplatnost podmínek, když dokonce tento svčdek podpisem stvrzoval, že
s vý.še uvedenými podmínkami, které si důkladně přečetl a jíchž význam
jest mu znám, souhlasí. Jest tedy považovati podmínky, i pokud se týče
ustanovení odst. 5 pro firmu T. za závazné. Vychází-li se z tohoto ustanovení, dle něhož pro kontokorentní spojení mezi stranou žalující a
firmou T. bylo stanoveno, že, byla-li směnka připsána na vrub účtu, nepovažuje se za zaplacenou, pokud tento účet vykazuje dlužný zůstatek a
že zůstává straně žalující právo vymáhati směnečný obnos i s úroky a
útratami od některého směnečně zavázaného, a vychází-Ii se dále ze
zjištěni, že saldo firmy T. bylo u žalující strany v době splatnosti směnek
dne 10. června 1931 pasivní, nelze dovozovati, že kontokorentním
zúčtováním mezi těmito účastníky směnečný nárok vzhledem k žalující
straně zanikl a že žalující strana takto jíž před žalobou došla plné smě
nečné úhrady zažalované pohledávky. Nelze tedy za tohoto stavu věci
ani vytýkati, že strana žalující nebyla bezelstnou, podavši směnečnou
žalobu. Ostatně tato námitka mohla by s úspěchem býti uplatňována při
povaze scripturní obligace směnečné jen, kdyby bylo došlo k zaplacení
směnečné valuty již před převodem směnky na stranu žalující, čehož
v souzeném případě není. Placení směnečné valuty do rukou osoby jiné,
než směnečného věřitele, nelze považovati za plnění ve smyslu zákona.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

31.

Podle rozsudkových zjištění žalovaný zaplatil směnečnou částku dne
března 1931 firmě T. v době, kdy směnky byly indosamentem již pře·

vedeny na žalobce a firma T. přijatou částku neodvedla hotově žalobci,
indosatáři, nýbrž 'ji jen kontokorentně vyúčtovala. Že jednala při tom
jako zástupkyně žalovaného, nebylo nižšími soudy zjištěno. Takovýto
způsob vyúčtování převedených směnek je však podle ujednání vázán na
všeohecné obchodní podmínky mezi indosantem a indosatářem. V tom
směru odvolací soud na základě výkladu těchto podmínek a posudku zna·
leckého došel k přesvědčení, že nelze při kontokorentním spojení převe·
denou směnku posuzovati za zaplacenou tím, že je připsána na vrub
účtu indosantova pokud účet vykazuje dlužný zůstatek, a že má indosatář právo vymáhati směnečnou hodnotu na osobě směnečně zavázané.
Bylo-li dále zjištěno, že ke dni splatnosti směnky, k 10. červnu 1931, hyl
účet indosantův pasivní správně dovodil odvolací soud, že nezamkla
směnečná pohledávka ž;lobce kontokorentním vyúčtováním. Dovolávání
se předpisů § 1379 obč. zák. není tu na místě, poněvadž obchodní pod·
mínky byly sjednány pro strany jsoucí v obchodním spojení" žalobce a
firmu T. a je právně vážo~, nikoli žalovanéh~, kter~ ,se ~o~mmek 9~vo:
lává jen s ohledem na moznost kontokorentmho vyuctovam, ale zreJme
přehlíží další sjednané podmínky stran, za jakých lze převod směnek
provésti a kdy lze směnku považovati za zaplacenu. Platnost a právní
závazndst všeobecných podmínek proti firmě T. dolíčil náležitě odvolací
soud, a stačí dovolatele odkázati na příslušné důvody napadeného roz·
sudku.
čís.

Směnky

13721.

(zákon ze dne 13. prosince 1927,

C1S.

1 sb. z. a n. na rok

1928).

Návěstní doložka je určena jen pro směnečníka a má ten význam, že
směnečník nesmí dříve akceptovati nebo platiti směnku, dokud ho nedojde návěští, jinak by se vydal nebezpečí ztráty svého případného ná-

roku proti výstavci.
Z návěšti samého nelze vyvozovati přímo omezeni výstavcova ručení
a tim závazek pro směnečného věřitele.
(Rozh. ze dne 13. července 1934, Rv I 1362/34.)
Proti směnečnému platebnímu příkazu namítl žalovaný, že směnka
byla vystavena podle návěští, že obsahem návěští prý bylo, že žalovaný
podepíše směnku jen pod podmínkou, že směnku podepíše. i paní P-ová
a Že jen v tomto případě směnky může býti použito, že žalobkyně o tomto
ujednání věděla a, ježto podmínka v návěští uvedená nebyla splněna, že
nemá směnečný závazek platnosti. Pro c e sní s o udp r v é s t ol i c e ponechal směnečný platební příkaz v platnosti a uvedl v otázce,
o niž tu jde, v d ů vod ech: Dolo·žka avisová (návěstní) jest odvoláním
se na t. zv. návěstí (aviso), to jest list, kterým výstavce sděluje směneč'
níkovi, proč byla směnka vystavena na směnečníka, nebo jak má býti
směnka zaplacena. Že v souzeném případě k sepsání návěstního listu
došlo, žalovaná ani netvrdí, list takový predložiti sama nemohla ani jeho
předložení k provedení důkazu nenavrhla. Jest konečně uvésti, že avi·

-

čís.

-
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Čís.
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sová doložka nemá význam pro výstavcův závazek proti remitentovi a
ostatním směnečným věřitelům. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek
potvrdil. O ů vod y: Co do směnečného návěstí vystihl povahu jeho
první soud v podstatě správně, že jest určeno pro směnečníka. To vyplývá ze směnky cizí v doslovu, v němž k příkazu směnečníkovi phpojena doložka tak zvaná zúčtovací. K podstatným náležitostem směnky
podle § 3 směnečného zákona nepatří. Nelze proto z návěstí o sobě vyvozovati přímo omezení výstavcova ručení a tím závazek pro směnečné
věřitele, kterým jest v souzeném případě jako majitelka směnky žalující
záložna. Odporovalo by to zásadě § 7 směnečného zákona. Poněvadž
dále zjištěno způsobem bezvadným, že zvláštního listinného omezení
směnečného závazku žalovaného nebylo, ústně k smluvené se záložnou
podmínce podpisu jeho nedošlo, posoudil první soud věc správně po
stránce právní, dospěv k názoru, že v souzeném případě nebylo podepsání směnky P-ovou podmínkou, na níž závisela platnost směnečného
závazku žalovaného.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
O

Ů

vod y:

Po právní stránce byla věc odvolacím soudem správně posouzena.
Výklad o významu doložky návěstní nižšími soudy je ve shodě s naukou
(Rouček: Nové československé právo směnečné III. vyd. - bod 66 B i)
str. 74) a jest jen dodati, že podle takové doložky nesmí směnečník dříve
akceptovati nebo platiti směnku, dokud ho nedojde návěstí, jinak by se
vydal nebezpečí ztráty svého případnébo nároku proti výstavci. Bylo-li
zjištěno, že spornou směnku, prolongační, odevzdal žalobkyni účetní f.,.
jenž nebyl jejím zástupcem, bez jakéhokoliv doprovodu se strany žalovaného, a že žalobkyně neměla se žalovaným ujednáno, že směnka musí
býti opatřena též podpisem P-ové, a že sama takový podpis nežádala
vzhledem ke zbytku pohledávky, neměla doložka návěstní ve směnce pro
žalobkyni významu, jaký jí dovolatel přikládá a z ní vyvozuje před
časnost žaloby, poněvadž prý směnku dosud nepodepsala P-ová,
čls.
Směnky

O

(zákon ze dne 13. prosince 1927,

čís.
čís.

1 sb. z. a n. na rok

Určil-Ii příjemce na sdělení majitele směnky, že má směnku jím podepsanou, způsob domicilování směnky a stanovil-li osobu domiciliáta
bez jakékoliv výhrady, zejména nenamitnuv nevyplaceni směnečné valuty nebo zánik směnky, byl tim domiclliál .iakožto plnomocník pří
.i e m c ů v směnečně zmocněn, by jako jeho orgán směnku platil a byla
lim bezvýhradně uznána platnost i splatnost směnky.
Uznáni toto jest nejen doznánlm skutečnosti, nýbrž má i povahu disposice o právním poměru a má pravotvorný účinek.
července

Ů

1934, Rv II 552/34.)

vod y:

Odvolací soud, zjistiv, že žalovaný vzal na vědomí sdělení žalobkyně,
že jí byly odevzdány Ludvíkem S-em dvě směnky znějící na 10.000 Kč
a 9.700 Kč, podepsané žalovaným jako příjemcem, a že ji žalovaný
žádal, aby byly domicilovány u banky U. v O., došel k právnímu úsudku,
že žalovaný uznal nejen oprávněný způsob nabytí těchto směnek se
strany žalobkyně, nýbrž i uznání směnečného dluhu (§§ 863, 914 obl'.
zák.). S názorem tím jest souhlasiti. Vždyť dovolatel, určiv způsob domicilování směnek a stanoviv osobu domiciliáta bez jakékoliv výhrady,
zejména, nenamítav nevyplacení směnečné valuty nebo zánik směnek,
dal nepokrytě najevo, že jím jmenovaný domiciliát jakožto jeho plnomocník jest směnečně zmocněn, aby jako jeho orgán směnky platil, a že
Hm bezvýhradně uznává platnost i splatnost směnek. V uznání takovém
jest spatřovati nejen doznání skutečností, nýbrž i povahu disposice
o právním poměru, a má tedy pravotvorný účinek. Ze šlo o uznání nedovoleného, zakázaného, a proto od počátku nicotného závazku, jež bv
ov.šem nemělo právního účinku, nebylo zjištěno a nebylo žalovaným ani
tvrzeno. Marně se snaží dovolatel poukazem na rozhodnutí čís. 7854
sb. n. s. napadati právní názor odvolacího soudu, tvrdě, že uznání nemohlo tu míti konstitutivní účinek, poněvadž v době uznání nebylo tu
zavazujícího důvodu. Oovolatel přehlíží, že předmětem rozhodnutí čís.
7854 byla žaloba o náhradu škody, kterou otec měl uznati, a že škoda
byla podle soudního zjištění poškozenému zúplna nahrazena jinou
osobou, takže by se byl poškozený touto žalobou obohatil; byl tu tedy
skutkově zcela odlišný případ od případu nynějšího. Dále pak přehlíží,
že v nynějším sporu jde o směnku, tedy o skripturní akt, jenž je nezávislý na právním důvodu, a že žalobkyně podle přiznání v dovolání byla
v době nabytí směnky bezelstná.

13722.

1928).

(Rozh. ze dne 13.

Směnečný platební příkaz proti žalovanému příjemci ponechal pro·
ce sní s o udp r v é s t o I i ce v platnosti. O d vol a c í s o u dna·
padený rozsudek potvrdil.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

13723.

Exekuci na dlužníkův spoluvlastnický podíl na movité věci nelze
vésti podle § 249. ex. ř., má-Ii dlužnik tuto věc ve své výlučné moci
proto, že mu náleží správa jmění druhého spoluvlastuika (manželky)
podle § 1238 obč_ zák.
Byla-Ii přece povolena exekuce podle § 249 ex. ř_ na celou věc, je
druhý spoluvlastník oprávněn domáhati se žaloQou podle § 37 ex. ř. výroku, že mobilární exekuce je nepřípustuá co do cel é h o zabaveného
předmětu.

(Rozh. ze dne 1.

září

1934, R I 757/34.)

Zalovaná záložna vedla k vydobytí peněžité pohledávky proti rolníku
Josefu M-ovi exekuci na svršky a zabavila několik dobytčat a jiných věcí

-

čís.

13723 -

-

Cis. J::l724 -

S.lU

R3!

sloužících k provozu hospodářství. Žalobou, o niž tu jde, domáhala se
dlužníkova manželka nepřípustnosti exekuce tvrdíc, že jí přísluší z polovice spoluvlastnické právo k zabaveným věcem. Pro c e sní s o u d
prvé stolice uznal podle žaloby. Odvolací soud zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, .by ji, vyčkaje pravomoci,
znovu projednal a rozhodl. O ů vod y: Prvý soud neprávem vyhověl
žalobě, vzav za prokázáno, že žalobkyně s exekutem na statku společně
hospodaří, jsou knihovnrmi spoluvlastníky, že veškeré zabavené svršky
patří do společného hospodářství, že žalobkyně jest poloviční vlastnicí
zabavených svršků a že tedy exekuce na svršky ve smyslu § 249 ex. ř.
jest nepřípustná. Předně může se vymáhající věřitel domáhati zaplacení
své pohledávky, vede-li exekuci na movité věci, podle § 249 ex. ř. a
teprve, kdyby pro nedostatek podmínek §§ 2:;3 a 2:;6 ex. ř. exekuce ta
nevedla k cíli, může nastoupiti cestu podle § 331 ex. ř., takže exekuce
na věci movité ve spoluvlastnictví se nalézající jest podle § 249 ex. ř.
nejen možná, nýbrž i nutná. Mimo to jest uvážiti, že spoluvlastnictví
k zabavené věci je právem, které nevylučuje exekuci na celou věc, nýhrž
jen, pokud je vedením exekuce porušeno právo vlastnické, v tomto případě
právo žalobkyně. Spoluvlastník může se tedy žalobou podle § 37 ex. ř.
domáhati jen výroku o nepřípustnosti exekuce na jeho podíl, nemá však
právo a nemůže se domáhati vyloučení z exekuce podílů jiných osou
a proto nemůže se žalobkyně domáhati úplného zrušení exekuce. Konečně
žaloba podle § 37 ex. ř. vyžaduje, by byl tvrzen a dokázán u zabavených
předmětů titul a způsob nabytí, tedy náležitosti žaloby vlastnické, a nestačí proto zjištění prvého soudu, že žalobkyně s dlužníkem jsou spoluvlastníky statku a že tedy všechny zabavené svršky ve společném
hospodářství se nalézající patří každému z nich polovicí.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu.

však uvádí napadené usnesení, že se k opodstatnění žaloby podle § 37
ex. ř. vyhledává, by byly splněny její podmínky, zejména, al:ry žalobkyně
prokázala titul a způsob nabytí tvrzeného spoluvlastnictví.
čís_

Pracovní soudy (zákon ze dne 4. července 1931, čís. 131 sb. z_ a n_).
Pro nárok z pracovního poměru proti zaměstnavatelově p o z Ů s t alos t i jest příslušný pracovní soud.
.
(Rozh. ze dne 1.

září

1934, R I 761/34.)

Žalobci domáhali se na pozůstalosti po Karlu P-ovi zaplacení odza práce spojené s ošetřováním zesnulého Karla P-a v jeho nemoci,
které se dálo k jeho příkazu a jeho manželky Anny P-ové. S o udp r v é
s tol i c e (okresní soud civilní pro Prahu-Jih) žalobu odmítl, a zrušil
řízení počínajíc doručením žaloby, maje za to, že jest výlučně přísluš
ným pracovní soud. Rek u r sn í s o ud napadené usnesení zrušil.
O ů vod y: Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1931 čís. 131 Sb. z.
a n. jsou pracovní soudy nehledíc k hodnotě sporu výlučně příslušné
rozhodovati o sporech z pracovního, služebního neb učebního poměru
založeného soukromoprávní smlouvou, vzniklých mezi zaměstnancem a
zaměstnavatelem. O takový spor tu však nejde, již proto, že není žalován domnělý zaměstnavatel Karel P., nýbrž jeho pozůstalost. První
soud proto pochybil, kdyz žalobu odmítl a dosavadní řízení zrušil jako
zmatečné, vycházeje z názoru, že k vyřízení žaloby je příslušný soud
pracovní.
Nejvyšší s o u dobnovi! usnesení prvého soUldu.
měny

Důvody:

Exekuce podle § 249 ex. ř. na věci movité, lez JSou ve spoluvlastnictví třetí osoby, jest přípustna jen tehdy, je-li věc ve výlučné moci
dlužníka (srov. rozh. čís. 4002 sb. n. s.). Leč tohoto předpokladu tu
není. Nelze souhlasiti s názorem žalované, že dlužník jako manžel žalobkyně má zabavené věci ve výlučné moci proto, poněvadž ve smyslu
§ 1238 oUč. zák. náleží mu správa manželčina jmění, ježto tomu neodporovala. Manžel jest tu jen plnomocníkem manželčiným a věci její má
tedy ve své moci jen jejím jménem, a nikoliv ve výlučné moci vlastní.
Odvolací soud tedy pochybil, uznav, že exekuce podle § 249 ex. ř. v souzeném případě byla nejen možna, nýbrž nutná. Leč exekuce zabavením
sporných předmětů byla pravoplatně povolena a žalobkyni nemůže býti
bráněno, by se nedomáhala žalobou podle § 37 ex. ř. vyloučení zabavených
předmětů, k nimž prý jí přísluší spoluvlastnictví, tedy právo, jež nedopouští výkon exekuce na tyto předměty. Jak již nejvyšší soud vyložil ve
svém rozhodnutí čís. 3100 sb. n. s. může se 'Spoluvlastník v takovém
případě domáhati výroku, že mobilární exekuce jest nepřípustná ohledně
cel Ýc h zabavených předmětů, byť i byl s to jen dokázati, že mu ohledně
těchto předmětů přísluší jen spoluvlastnictví k určitému dílu. Právem

13724_

Důvody:

Předeslati jest,
změň ovacím, nikoli

že napadené usnesení jest ve skutečnosti usnesením.
zrušovacím, ježto rekursní soud odchylně od prvého
soudu neuznal námitku nepřípustnosti pořadu práva, správněji nepří
e-Iušnosti dovolaného soudu za oprávněnou a proto uložil prvému
soudu, by o žalobě dále jednal. ]etedy dovolací rekurs přípustný. Pro
příslušnost pracovních soudů ovšem nestačí, l:ry spory z pracovního, služebního neb učebního poměru, založeného soukromoprávní smlouvou,
vznikly mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, nýbrž se vyžaduje by
též v době, kdy jsou vznášeny na pracovní soud, mezi oněmi osobami
trvaly 1. j., že nepřešly buď universální nebo singulární sukcesí na osoby
jiné (viz sb. n. s. čís. 12611). V souzeném případě byla žalována neodevzdaná pozůstalost po Karlu P-ovi, zastoupená přihlášenými dědici.
Z ustanovení § 547 obč. zák. plyne, že do odevzdání pozůstalosti je při
hlášený dědic jen zástupcem pozůstalosti a jest v podstatě postaven na
roveň pouze opatrovníku pozůstalosti (sb. n. s. čís. 3328). Teprve odevzdáním pozůstalosti jest dědic jako takový osobně oprávněn aktivně
i pasivně ke sporům; v mezičasí mohou věřitelé zůstavitelovi žalovati jen
pozůstalost, nikoli však dědice (sb. n. s. čís. 7013, 835:; a j.). Do té doby

832
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představuje dědic jen zůstavitele a proti třetí osobě považují se oba za
osobu j.ed} n ~ u (§ 547 ob~. zák.). Nelze tedy v tomto sporu důvodně
za to mlh, zep~rok byl !1Pl!'t~oyán zaměstnancem proti osobě od zaměst
n~vatele od!,sne. Upl~tnuj:-h. zalo?ci v žalobě nárok na zaplacení od~eny za prace. sQoje?e. s osetrovamm Karla P-a v jeho nemoci, tvrdíce,
ze k tomuto ose!rov~m byh sjednáni Karlem Poem a jeho manželkou
!,nr;ou, odvozuJI zazalovaný náro~ :,ř~jmé z pra.covního poměru zalozeneho soukromou. sm.1?uvou, procez je dana príslušnost pracovního
soudu podl~ § 1 zál;. cls)~1/31 sb. ran. Tato příslušnost je, výlučná
(§ I Cll.. zak.), a veCl p~lkazane k príslušnosti pracovních soudů nemoh~u byh ,,-zneseny na radné soudy (§ 104 j. n.). Právem odmítl tedy
prvn; soud z~lobu vzn~ser;?u ~ nez.~ojit~lně nepříslušného okresního
s0;tdu (§ 43 t n.), Z~US1V nzem, pOCl11ajlC doručením žaloby jako zrna.
tecne (§ 477 C1S. 3 c. r. s.).
čís.

13725.

P.ředmě!<;m st/žnosti podle § 68 ex. ř. nemůže býti právní otázka,
kdo Je.st dr~ltele~ ?~~ho~u,.v němž byly peníze zabaveny, a komu zabaver;e pemz~ nal':.~ell~ nybrz lze rozhodovati jen o tom, zda postup výkonneho organ~ pn vykonu exekuce byl správný. Tomu tak je, byla-li
exek?ce vykouana v obchodní místnosti, jež v žádosti exekuční byla
oznaser;a )a~o. místnost .dlužn!ka a v níž dlužník byl také zastižen.
Tvrdl-I! trett, ze zabavene pemze náležejí jemu musl to dokázati ve
sroru a jeho .námit~y p!o!i výkonu exekuce, i kdÝž jeho jméno drobným
plsmem na vykladm skrmt obchodu pod reklamou bylo vyznačeno musí
zůstati bez povšimnuti.
'

(Rozh. ze dne 1. září 1934, R I 793/34.)
•• V exekuční věci p~oti. man~elům U-ovým zabavil výkonný orgán pe.
neptou hotovost v krame, Jenz byl v exekuční žádosti vyznačen jako
!.mstnost dlužníka. Ke stížn~sti Josefa R-a, v níž stěžovatel uplatňoval,
ze ,byly zabaveny jeho pemze, ex e k uč n í s o u d zabavení zrušil.
D. u,: odl': R?zhodnutí sp?čívá r;a sdělení okresního úřadu v L., podle
nehoz provozuje Josef R. z!Vnost reznickou a uzenářskou se stanovištěm
v. domĚ čp; 1.4. Podotknouti však je~t, že soudnímu vykonavateli nelze
pr~dsevzet: vykonu vytknouti. Podle Jeho výpovědi není řeznický. obchod
R-uv oznacen tak, by nebylo pochybnosti, komu náleží dlužníci manželé
R!cha:da Alžběta .o-ovi byli v době výkonu v krámě přítomni a zaměst
nam Jako prodavacl, naproti tomu Josef R přítomen nebyl. Ježto zabavení lze. snadněji omeziti než To,;Šířiti,. po případě znovu provésti,bylo
podle nazoru soudu povmnosh vykonneho orgánu zabaviti a odebranou
hotovost až do vyšetření věci u soudu uložiti~ož se též stalo. R ck u r s.ll í s o u d změnil napadené usnesení tak, že uevyhověl stížnosti
podane Josefem R-empodle ~ 68 ex. ř. a 'poukázal Josefa R-a s jeho ná·
roky na pořad práva. D ů vody: Napadené usnesení vyhovělo stížnosti podle § 68 ex. ř. a zrušilo výkon jako nepřípustný. Vymáhající
stranou podaný rekurs je oprávněn. Podle údajů exekučního návrhll
mají povinní byt a obchod v domě čp. 14 a v tomto domě byla exekuce

také vl"konánaVýkonný orgán za šetření byv slyšen, udal, Že nad dveřmi
krámu nebyla' tabule ozn;;č?j~cí, .komu obchod~~tří, a m~hl tudíž .vykonavatel tím spíše býti mmem, ze obchod palt! povmnym, l«:Iyz hto
v krámě byli přítomni a odepřeli zaplacení vymáhané pohledávky, pročež
právě exekntor přikročil k výkonu exekuce a peníze odňal z pokladny
v krámě. Dotud proto postup vykonavatele byl správný. Nesprávné však
bylo i,eho další počínání,. že o~~jmut0!1 čás!ku neodvedl na stvr~enku pří
tomnemu zástupci jedineho ventele, jak predp!suje § 261 prvy odstavec
ex. ř. Odchylující se vyjímečné ustanovení § 261 druhý odstavec ex. ř.
nemá tu místa poněvadž pohledávka jediného věřitele byla známa a vě
řitel dlužní úpis neměl vydati. Složení peněz n soudu odporovalo tudíž
§ 261 odst. I ex. ř. Byla-li však exekuce podle zákona vykonána, nebyla
stížnost dle § 68 ex. ř. o);'rávněna a nebylo jí vyhověti, \pročež rekursu
muselo býti vyhověno. Stežovateli Josefu R-ovi dává soud na vůli, by
uplatňoval svá práva pořadem procesním, by procesní soudce rozhodl
o pletichách manželů U-ových, Alžběty U-ové ml. a snad i Josefa Rca,
jak vysvítají ze zprávy městské rady v L.
Ne j v y.š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu Josefa R-a.
Důvody:

Dovolací rekurent Josef R, který by byl dotčen ve svých právech vý·
konem exekuce, si stěžuje do usnesení rekursního soudu, jímž byla zamítnuta jeho žádost o zrušení výkonu exekuce zabavením hotovosti
1.685 Kč z toho důvodu, že prý je to částka jemu náležející a byla iabavena neprávem v jeho obchodě. Dovolací rekurs však odůvodněn není
a poukazuje se dovolací rekurent na správné odůvodění druhé stolice, jež
dovolacím rekursem není nijak vyvráceno. Předmětem žádosti podle
§ 68 ex. ř. nemůže býti řešení právní otázky, kdo jest držitelem obchodu
a komu náležejí zabavené peníze, nýbrž může býti· rozhodováuo jen
o tom, zda postup výkonného orgánu při výkonu exekuce byl správný.
Po té stránce bylo rekursllím soudem zjištěno, že exekuce byla vykonána
v obchodní místnosti, jež v žádosti exekuční byla jako místnost dlužniků
označena a v níž dlužníd byli také zastiženi. Správně musil proto výkonný orgán věci v označeném obchodě se nacházející a tedy i peníze
považovati za věci, jež jsou v moci dlužníka a jich zabavení odpovídá
předpisU § 253 ex. ř. a čl. 66 a 67 instrukce pro výkonné orgány. Tvrdí-li
Josef R, že zabavené věci náležejí jemu, musí své právo dakázati ve
sporu a jeho námitky proti výkonu exekuce, i když snad jeho jméno
drobným písmem na výkladní skříni pod reklamou bylo vyznačeno, musí
zůstati bez povšimnntí.
čís.

13726.

Ani právo předkupnl (§§ 1072-1079 obě. zák.), ani právo svého
druhu, jež se podobá předkupnfmu právu, nenl majetkovým právem ve
smyslu § 331 ex. ř.
(Rozh. ze dne 1. září 1934, R I 1051/34.)
Civilní rozhodnuti XVI.

53

-~

CIS. 1.:5/ LO -

834

K vydobytí peněžité pohledávky navrhla vymáhající věřitelka povolení exekuce zabavením nároku dlužníka na koupi domu od poddlužníka, spolku V. Soud prvé stolice exekuci povo1i1, rekursní
soud k rekursu dlužníka a poddlužnice exekuční návrh zamítl. D ů
vo d y: Jest se zabývati právní otá:1!kou, zda jest přípustná exekuce na
právo na koupi domu za pevně stanovenou cenu povinné straně proti
poddlužnici smlouvou vyhražené. V tom směru přisvědčuje rekursní
soud názoru stěžovatelů. Podle návrhu vymáhající strany a ověřeného
opisu smlouvy k němu připojeného, vyhraženo bylo povinné straně při
uzavření nájemní smlouvy s poddlužnicí ze dne 9. září 1931 o nájmu
domu čp. 133 v R. a v této smlouvě právo koupiti dům ten od poddlužnice kdykoli za trvání smlouvy nájemní, t. j. do 30. září 1934 za tťhovou
cenu 28.000 Kč vyjádřenou v relaci k americkému dolaru, při čemž zavázala se poddlužnice nabídce povinné strany v tomto směru vyhověti do
jednoho měsíce od výzvy. Ve smlouvě je právo to označeno jako právo
předkupní. Ve smlouvě je dále ustanovení, že závazky z nájemního poměru přecházejí na právní nástupce obou stran. O právu výše uvedeném,
označeném jako předk1lJpní, takovéto ustanovení ve smlouvě není, pro ně
tedy posloupnost taková smluvena nebyla. Z toho plyne, že právo vyhraženo bylo povinné straně jako právo osobní, mající náležitosti práva
předkupního podle § 1072 obč. zák., za něž také ve smlouvě bylo ozna·
čeno, a jako takové zřejmě míněno. Rekursní soud sdílí tu názor stěžo
vatelů, opř,ený o rozhodnutí nejvyššího sondu ze dne 19. února 1924 Rv
I 1739/23 čís. 3508 sb. n. s., že prodej věci není nutným pŤedpokladem
práva předkupního a že právo to může býti smluveno i bez něho ať při
nájffil\1., jako v tomto případě, neb i zcela samostatně. Je-Ii v takovém pří
padě smluveno i trvání práva, jako je tomu zde, není třeba ani zvfáštní úmluvy o tom, že strana zavázaná má nabídnouti dříve oprávněnému
výkup, kdyby ,chtěla nemovitost zciziti jinému, neboť taková povinnost
její je v úmluvě mlčky obsažena. Je-li tu závazek do určité doby prodati
nemovitost povinnému, nemůže bez pO.fUšení smluvního závazku prodána býti bez omez.ení toho jinému. Jsou tu tudíž všechny podstatné
znaky práva předkupnfho podle § 1072 obč. zák. jak také smluvními
stranami smluvené oprávnění bylo označeno, a musí proto býti považováno smluvené právo za právo předkupní. Právo to je proto, zejména
nebylo-Ii zápisem do veřejných knih přeměněno v právo věcné, právem
osobním (§ 1073 obč. zák.), jež nelze ani postoupiti třetí osobě ani pře
vésti na dědice (§ 1074 obč. zák.). Povinný sám nemůže pak právem
tím nijak nakládati, krom uskutečnění práva toho provedením koupě pro
sebe sama, zejména nemůže je ani zciziti, a na jiného převésti, naproti
tomu, i kdyby k tomu snad došlo, není spolusmlurvník jeho - v tomto
případě poddlužnÍk -, povinen jinému než povinné straně plniti a může
komukoli jinému, i kdyby snad mu dlužníkem právo to bylo postoupeno,
plnění odepříti, a nemůže býti donucen, aby jinému plnil. Právo to není
ttldíž právem majetkovým ve smyslu § 331 ex. ř., nemajic, pokud není
provedeno, majetkové hodnoty. Zabavení, které nelze podle toho, co bylo
uvedeno, zpeněžiti ani jinak realisovati, bylo by bezpředmětné, exekuce,
zejméua při odporu poddlužníka, nutně by zůstala bez výsledku a nelze
proto ani z tohoto důvodu právo takové zabaviti a exekuce na ně není

-

Cis. tJ/LO -

835

..
tna příkaz dlužníku podle § 331 ex. ř., by se zdržel nakládání
pnpus (~abavení) neměl by totiž vůbec významu, an dluiiník sám ~ni
pr~vem tl.m volně ~akládati nemůže a význam jeho byl by obmezen len
pra;e~ by dlužník sám neměl prá;o uskutečniti požadováním plnění od
naddo , z.e .ka nebo se práva toho vzdáti proti poddlužníka, nebo se práva
po luzm ,
• ík u, coz• by byIo Sl
··k·anou, jez.o
··t by ~ toho,vyh
dáti proti poddluzm
to á~a':fcí věřitel vůbec žádný prospěch, zejr;:rén~ pak ma)etkovy, n~r;:rel.a
m .t.l j mohl a nedosáhl by tak tlspokojem sve pohledavky, am castecm}h nTe 'm o~šem pozbylo by povolení exekuce vůbec významu, jaký podle
ne• d·
o ·sů
I
,
Exekuce t ak
· ner:l.pnpus
" t~a
' a
práva exekučního má milí.
o.va
p~e hl na povolení její musil proto býti zamítnut. Vec nemela by se ak
navr kdyby přisvědčeno bylo názonl vymáhající strany, že tu nejde
~m'rávo předkupní podle § 1072 obč. zák., pýbrž ~ ~vláštní sml?uvu
,;u; generis. I kdyby tomu tak bylo, mc ,by se hm ne~emlo na oso?m povaze pIáva, které ,má b~ti zab,av~no a yYvody. o ne~ozn?sl! zCl~em a z~e
něžení práva výse oduvodnene plahly Iby I, vtPknp~de áktakovem, t? hm
spíše,ježto specielního ustanovem o srn ouve a .o~e z '?n nerpa, povahou svou pak právo takové,pod??alo ,by s~.nejV1Ce pravu _pr~dkup
nímu a bylo by 'proto I v takovem pnpade pouzlh p~dle § 7 obc. zak. ob:
doby s ustanovením zákona o právu předkupmm, tedy ustanovem
§§ 1072 až 1074 obě. zák.
N e j v y.š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekur'su.

Jlr:

Dů

vo dy:

Vývody dovolaciho rekmsu nejsou s to, by zvrátily. správné.odů:
,vodnění napadeného usnesení, jež nejvyšší s~u~ sc~~alu]e, a k nen:r uz
vzhledem k vývodům dovolacího rekursu dodava: Ucelem exekuce l~~t
dosáhnouti uspokojení vymáhaného nároku. Předpokla~er;:r pr~ ~n
pustnost exektlce na majetková práv~ podle § 331 ex. r. 'lest, ~e Jde
o právo mající majetkovou hodnotu, .lež sarpo r;ebo co do s,:eho. vykonu
můž,e býti z;peněženo, nebo-li, exek~SI. lze ,vesh jen !la tako~~ prava majetková jež jsou zcizitelná a zpenezltelna (srovne] rozh. CIS. 11.433 a
11.641 'sb. n. s.). Jest tedy věcí soudu exekuci P?volujícího!.?y zko;-tmal]
zda jde o zpeněžitelné právo majetkové, způsobIlé .u~po~ollh vyn:rahany
nárok, a podle toho exekuci buď povo1i1~,r;ebo ,exekuc!ll naVT~ zam;t!. Jen
okolnost, jaký je obsah a rozsah zpene'Slteln;,~o prava mal~tkoveho! na
něž se vede exekuce zabavením nelze ovsem reslh v usnesenI exekuCI povolujícím, nýbrž je teprve na e~ek~č~.ím sor:dc!".by otázky ty, l1;udou-li z~
exekučního řízení nadhozeny, rozresl!. Ne]vyssl soud souhlasl .~I~e take
s odůvodněním rekursního soudu že věta smlouvy ze dne 9. zafl 1931,
znějíd: "Závazky z tohoto náje~ního poměr~ přesházejí na právní ná:
sttlpce Vaše i V.« se nevztahuje na t. zv. »pravo pre~kuPr:í« ve_ smlouv~
uvedené· ale tato okolnost jest bez významu, protoze pravo predkupm
jest prá~em čistě osobním, které r:emi1,že býti smlouvó~ za; po.stupi:elné
nebo "děditelné prohlášeuo a protoze predpls § 1074 obc. za~-)e prave,m
donucovacím (tak také Ehrenzweig ll/I str. 389 a komentar Klanguv
k § 1073 až 1074 obč. zák.). Tvrzení st~ovatelovo, že mu.povin?ý před
exekucí nabízel dotčené právo ke kOUpI, lest novotou, k mz - I kdyby
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nějaký význam měla - nelze přihlížeti. Lhostejno jest zda povolení navrhov~né exe~uce mohlo býti pro dlužníka nátlakem n~bo podnětem, aby
zaplatil vymahanou pohledavku, neboť rozhodné jest jen zda navrho~a~ou exeku;:í lze dos~hnouti usp~koj~í vy~áhané~o nru:aku, a v pří
Cllle té dospel !ekursn! soud k spravnemu nazoru, ze právo, na něž se
vede exehlce, . Jako pravo ryze osobní, nemůže na jinou osobu býti pře
vedel!0 am zCIzeno (§§ )074 a 13.93 ?bč. zák.), ať již jde o právo před
kupn~ pod~ §§ 10:72 az 107? obc. zak., nebo o právo svého druhu, jež
se pravu predkupmmu podoba.
čís.

13727.

Nejde. o nár~k. ze správ~ p~o právní vady zboží, nýbrž o nárok na
náhradu skody, Jez byla kuplteh zpťisobena tím že pro opožděné dodáni
muselo býti zboží dodané z ciziny vycleno podl~ vyšší sazby než jak by
tomu bylo bývalo, kdyby bylo dodáno včas.
'
Stát, jemuž byla jako kupiteli zpťisobena škoda tlm že pro opožděné
dodání (p~o. dodání z cizí země) muselo býti zbožl vy~leno podle vyšší
sazby, nez Jak by tomu bylo, kdyby bylo dodáno včas jest oprávněn
domáhati se náhrady na prndatelL
'
(Rozh. ze dne 1. září 1934, Rv I 2326f32.)
Se~enářs.ký závod st~tníc~. lesů ,v Praze objednal u žalované firmy
vagon zal udu. Žaludy mely byl! dodany z Jugoslavie nebo z Polska. Žalovaná dodala však žaludy opozděně a to z Maďarska čímž způsobila
že čsl. stát musel zaplatiti.na cl.e místo 60 Kč za 100 kg, částku ISO KČ
.za I ?O~g ..Žalobo~, ~ mz t~ jde, domáhal se československý stát (semenarský zavod statmch lesu v Praze) na žalované zaplacení toho oč
musel zapla!iti na cle více; O b a !I i ž š í s o u d y uznaly podle žal~by,
o d v ~ I a Ci s o ud ,z techt~ ~ u v o, d ů: V. souzeném případě nejde
o sprav u pro kvahtm vadu, nybrz o nahradu skody vzniklé rozdílem ve
clu, kterou zavinila žalovaná strana lim že nedodala zboží podle
smlouvy ihned, promptně, nýbrž mnohem p~zději, když již zatím clo na
dov?;e: z Maďa~ska ~touplo, a tím, že kromě toho dodala protismluvně
ZbOZI maďarskeho puvodu. Jsou proto vývody odvolání bezvýznamné a
~alov~ná ručí ~a tuto..škodu, třeb,aže žalující strana vadné zboží přece
jen prevzala a je pouzlla, neboť Ílm se nikterak nevzdala nároku na náhr,ad~ škod~ vzniklou jí r02)dílem ve clu, kterou její semenářský závod
sta.tm~h lesu v 5'ra~e j"ko samostatný obchodní podnik státní (§ 1441
obc. zak.) u.trpe:,. trebaže clo, ovšem jen v původní výši, šlo podle
smlouvy na jejl ucet.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

2';alob.kyně ne~á pravdu, že jd~ ? nároky ze správy pro právní vady
ZbOZI !' ze proto Je zaloba opozdena a nárok promlčen. Neprávem poukaZUje k rozh. ClS. 7918 sb. n. s., kde šlo o docela jiný! skutkový děj.

Tam nesplnil prodatel závaze! dodati s pro.dan~~ ,3'ut~m }el~í ~oletu,
ačkoli se k tom~ z~v~zal a ac, auta bez zn~čkJ;" ]e]~z pn?,el~m predpokládalo právě nalezlte p·roclem, nemohlo byt1 radne pouzlVano. V souzeném případě o nic takového nejde. Tu nastala škoda tím, že pro opozděné dodání musily býti žaludy, dodané z Maď arska, vycleny podle
v šší sazby než jak by tomu bylo bývalo, kdyby bylo dodáno včas. Tu
n~jde o prá~í vadu zboží, nýbrž o škodu, kterou kupující ústav utrpěl a
.ež byla způsobet;~ ~požd~ntm dodání,?' Clo šlo ?a úŠet žalobky?ě.
~roto stihlo ji zvysem cla, Jez v mezI dobl nastalo u zaludu maď arskeho
ůvodu. Je nerozhodné, mohla-li žalovaná na toto zvýšení pomýšleti a
~ohla-li snad škodě nějak zabrániti, protože její povinností bylo, dodati
zboží včas. Ale nižší soudy nad to zjistily závazně pro právní posouzení,
že žalobkyn~.zboŽí přijala) t.?ajíS za toLže po~hází z !~l'0slavie, a že ~e
teprve pozde]i o tom dovedela, ze ZbOZI podlehalo vysslmu du, protoze
bylo z Maďarska. Nemůže tedy býti řeči o tom, že žalobkyně.vědomě je~
nala na úkor žalované, nebo že za těchto okolností bylo z prevzetí zbo.zí
dovozovati, že se vzdala všech nároků z op'ozděné ddávky a ze zvýšení
cla Dovstalých. Námitka žalované, že zvýšením cla stát nebyl dotčen a
nebyl poškozen, protože podmětem žaloby není úřad, nýbrž stát, který
zároveň vyšší clo přijal, je zcela lichá. V rozh. čís. 1448, 1750 a 7036
sb. n. s., k nimi dovolatelka poukazuje, bylo v podstatě dovoděno, že
jednotlivé resorty státní s;právy ~ejso~ sa.mostatnými právr;ický~i. oso;
bami .ale bylo tam zároven dovodeno, ze pres to mohou tu byt! vzajemne
nároky jež ovšem nejsou povahy soukromoprávní, což VŠa!k neznamená,
že by tu nároků vůbec nebylo. I kdyby šlo o nárok veřejnoprávní, je to
dostatečným podkladem nároku na náhradu škody. Kdyby žalobkyně
neměla sama ono clo uhraditi, byl by o ně stát zkrácen, ač má na ně
nárok, a to i v případě,že clo zaplatil zatím jebo podnik, který semena
objednal.
čls.
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Rozsudek o žalobě o zrušení smlouvy o tiché společnosti podle
262 obeh. zák. má povahu konstitutivní.
žalobní prosbu o zrušení smlouvy o tiché společnosti nelze spojiti
ve formě mezilimnlho určovacího návrhu podle § 236 c. ř. s. se žalobou
o vyplaceni společenskěho vkladu (podí1dl_
čl.

,

(Rozh. ze dne 6.

září

1934, R I 670/34.)

Žalobce tvrdil, že uzavřel se žalovanou smlouvu o tiché společnosti
a že vlo,ži\ do společnosti jako tichý společník vklad 62.000 Kč, a domáhal se žalobou na žalované vrácení, pokud se týče vyplacení tohoto
vkladu. Za sporu rozšířil žalobní prosbu v tom směru, by též bylo uznáno
právem, že tichá společnost podle ujednání ze dne li. zmí 1933 mezi
žalobcem a žalovanou jest rozvázána dnem 8. listopadu 1933. S o u d
p r v é s t o I i ce připustil rozšíření žalobní prosby. Rek u r sní
s o u d nepřipustil změnu žaloby rozšířením žalobní prosby. D ů
vod y: Majitel obchodní živnosti musí se s tichým společníkem vypořá-

-
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dati pO zrušení tiché společnosti a zapraviti mu jeh
hl d' k
nězích (čl. 265 obch. zák.), Předpokladem ovinno~ po e, av ? v pecZ'enSkéh? pO,dí}u je ,tedy zrušení společnosti které se ~S~o~~]!'el~e }'1°~~toho ]e zre]mo, ze Jest dříve žal ť'
",.,
za o e,
z důle~ítých důvodů (čl. 262 a 125 ob~~\~)z;~~a~1 hch~ .~polečn,ost!
lze pozadovali vyplacení společenského podílu te~yvepro, ]:]lm zrusde~1
ma povahu konstitutivní žádo t
"
' ,
,nelll" Rozsu ek
~~Iatniti mezitímnim ná~rhem surgo~~~!lllp~~fele§'§ns~~~o ap~~~ruc ?elze
lez,to telPrv~ tehdy lrude .společnost zrušena až se rozhodnuti' o to . rt' s.,
pravop atnym do té dob
','
I ' " ,
m s ane

~ ~OteZrhe?mdn]Uetíp{o nemhůže
~tF~:~~~~i:f~i~r~a~~fs~e;~
;~~e~~~osepov~~~i'
za a]elll spor Predpoklad
' lb' , ,
fl

právop!atný rozsudek, kterým 'bylo uznáno e: ~~z~y

,o plpe~~

]e tedy

2~1~d~~~2~~h~~5 h:oc!~Jt:i\ ~e:,i~ímní náv:-h, u:č~:~~jel~~o~~~ec~

konst!tutivní a žádání o plněnf,a~:e~'~ je ~:~~~aJ:H 'sPkle~nosti pov,ahy
na rozvázání společnosti, není pfí~uS~~é u tí~o~~Jr~~~
slre~ z~ o YJ ,k!erou byl nárok na plnění dokonce dříve ~platněn
'
e] v y s S I S o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
.

p}31tn~ ,n~u~nal

Dů

vo dy:

netvrdil ~n. i v žalobě, ani při přednesu v prvé stolici že dos'!u'
k 'sožuahllobce,
asnemu rozvazání spole' k'
I
'
hlas ten v tom, že žalovaná kdy~enis ,~:%:yy, a nelze spatřoy'a!i s~u.
splnila své smluvní závazky jinak]Ž~ od sml~uizval, by, do ur~lte Ihuty
prý bezdůvodně nevyhověla' nebol šlo tu' .. Y UStOUpl, vyzvaní to~u
'pod žádný ze

;~b~rV2l~jž ~e~ze hdřadití

.i~~š~v~1~hsJ}1~~~ ~~~:n;cl;

~~~~~t~áž~~~~~:~~~~f ~~:i rict~~{tl~~i~:~~~;~;~~K:it1ICi~i~;1i

prosb: ma vsak povahu konstitutivní (srov. rozh. čís, 13016 b
t s . n. s.),
spolecnost bude teprve tehdy zrušena až rozsudek tako'
platným a nelze pro! . k
,,' "
vy se s ane pravoo,]a spravne uvadí napadené usnesení žalobní
b t k
pr~s u a ,ovou ~e formě mezitimního návrhu určovacího podle § 236
c. ~.,t- ~opÍi se zalobou o vyplacení společenského vkladu, pokud se týče
po I u. ravem plOto nebylo povoleno rozšíření původní žalobní prosby, .
čís,
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Splátko~é obchody (zák0!1 ze d.ne p. dubna 1896, čís. 70 ř. zák••
IV tom, ze prodatel povolil kuplteh platebnl lhůtu dvanácti m's')o

:~~ :d~á~~k:;f~t~O~é~~o~:h~::~~á~~;~!n~c~ !~{!~a.není ~ I~:b:
(Rozh. ze dne 6. září 1934, R I 773/34.)
Dlužník ~avrhl, aby byla zrušena exekuce vedená na základě r _
sndku okresmho soudu pro vnitřní město ve Vídni, ježto prý šlo o obchoozd

s látkový. S o ud p r v é s t o I i c e návrhu vyhověl, rek u r sní
sPo u d návrh zamítl. D ů vod y: Povinná strana navrhla zrušení exe·
kuce jako nepřípustné, ježto exekuční titul, rozsud~k okresního soudu
ro ~nitřní místo ve Vídni ze dne 19. prosince 1932 vyšel od soudu
projednání rozepře nepříslušného, ke kteréž nepříslušnosti je podle
§ Ó zákona o obchodech splátkových hleděti z úřadu, až do konce exec
kučního řízení. K odůvodnění uvedla, že šlo o obchod splátkový ve smyslu
zák ze dne 26. dubna 1896čí,s. 70ř.z.a měla býti tudíž žaloba podána
u obecného soudu povinného, byť i žalující strana příslušnost vídeň
ského soudu opírala o tvrzenou prorogaci 'V objednacím listě. Prv'ní'
soud po konaném šetření napadeným usnesením zrušil podle § 39 čís. 2
ex. ř. exekuci s odůvodněním, že došlo k trhové smlouvě, jakou má na
zřeteli zákon o obchodech splátkových, když ve faktuře a objednacím
listě je doložka »12 Monate Ziel« s výhodou, že při hotovém zaplacení
poskytne vymáhající I 0% slevu, když objednací list obsahuje doložku,
že zástupce je oprávněn přijímati pouze splátky, když vymáhající za·
slala dlužníku 12 složenek poštovní spořitelny, a když dlužník vzhledem
k nejasným výrazům, které podle § 915 obč. zák. jest vykládati k tíži
žalující, mohl se za těch okolností právem domnívati, že UlZavírá obchod
s[llátkový, zvláště když německy neumí. Stížnost jest důvodná. Ani
z objednacího listu ani z faktury není patrno, že kupní ,cena za prodané
zboží má býti placena po částkách splátkami, neboť doložka »12 Monate
Ziel« svědčí jen o tom, že prodávající finna povolila objednateli lhůtu
12 měsíců. Z obsahu listin těch nelze vyčísti, že objednatel byl povinen
platiti na kupní cenu splátky dřive, než uplynulo 12 měsíců po obdržení
zboží. DoIožka »při hotovém placení 10% skonto« nesvědčí nijak o tom,
že kupující koupil zbo·Ží jen na splátky, právě tak, jako zaslání 12 složenek. Na objednacím lístku výslovně je uvedeno, že jiné úmluvy než
z objednacího lístku patrné nemají platnosti. Z doložky »můj zástupce
je oprávněn přijímati jen splátky«, nelze vyvozovati, že objednatel byl
povinen platiti na kupní cenu nějaké splátky dříve než uplynulo 12 mě·
síců po obdržení zboží. Nejde tedy o obchod splátkový a, není-li tul
obchodu splátkového, není důvodu ke zrušení exekuce.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

k

Důvo

dy:

Rekursní soud neposoudil věc po stránce právní nesprávně. Ani
z objednacího listu ze dne 26. února 1931 ani z faktury ze dne 23. března
1931 nevyplývá, že kupní cena za prodané zboží mělal b!ýů zaplacena
po částkách (splá1kami), a k závěru, že šlo skutečně o splátkový obchod,
by nepo,stačila jmenovitě ani doložka »12 Monate Ziel«, nebo zmínka
o tom, že při hotovém placení, to je při placení předem, poskytuje se
10% sIeva a že zástupce je oprávněn přijímati splátky na dluh (Akontozahlungen). Z obsahu uvedených listin vysvítá jen, že vymáhající věři
telka povolila stěžovateli platební lhůtu 12 měsíců. Skutečnost, že vymáhající věřitelka zaslala stěžovateli s fakturou a zbožím též dvanáct
složnich lístků, nemá významu, jaký se mu snaží dáti stěžovatel pro
tvrzení, že prý tím trhová cena měla býti zaplacena vzhledem k uvedené
,- <, "1.<"
,o",

-

_
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již doložce »12 Monate Ziel« do roka ve l2měsíčních splátkách. Vždyť
ani při sjednání trhové smlouvy se zástupcem vymáhající věřitelky
nebylo o splátkách nic sj~dnáno a také z listin o smlouvě trhové nic po·
dobného nevyplývá. Třebas vymáhající věřitelka sama rozhodovala s ko·
nečnou platností o přijetí objednávky ze smlouvy, uzavřené jejím zá·
stupcem, nelze ve skutečnosti, že zaslala stěžovateli 12 složních lístků,
spatřovati mlčky sjednání splátkového obchodu ve smyslu § 1 splát.
zákona. Tím také nevznikla vůbec stěžovateli právní. povinnost platiti
kupní cenu věřitelce ve splátkách, jak pojem splátkového obchodu vy.
žaduje, a ani vymáhající věřitelka neměla práva od stěžovatele splátky
požadovati. Zasláním sloŽJních lístků stěžovateli vzdala se věřitelka jen
svého práva odmítnouti placení trhové ceny po částkách, přiznaného jí·
ustanovením § 1415 obč. zák. Ani tím nenabylo ujednání povahy ob·
chodu splátkového.
čís.
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Nebyl-Ii vedlejší il1tervenient, jenž neměl postaveni společnika v rok hlavnímu řízení, nejde o zmatečnost, nýbrž jen o formální vadu.
V návrhu strany, by bylo ústni jednáni odročeno i proto, že vedlejší
interveníent nebyl k roku obeslán, jest spatřovati výtku podle § 196

, <' <. ,. rorávní oměr intervenienta k odpůrci hlavni. strany,
pravne u~tť~J, lilterv~nient ~á tu postavení společníka v rozepn (§ l~
neboť ve ejsl
<I's .' 7554,II.372, 12724
a j. sb. n.' d
s.). O takovy
"
srov roz ho d . c'
.
c',r: s.~, <,' d tu ne'de a právem proto vyrkl rekur??} sou, ze nem
vy]1m~cnY 1?nP~le § 47~ Čís. 4 c. ř. s. v tom, že ,:edlejs; mtervementka
zmatecno~htmmu 'ednání na den 21. února 1934 predvolana. ~odlej 18
nebyla k us
) s musí intervenient býti přibrán k hlavmmu r:ze~1
tře~í odstavec ~. \o~ nemohou býti vyloučeny, pokud pebo:lo odmlt~jl'
a, jeho pr~~~s~~~opl~tně vyhověno. Nešetření toh,o<to predprsu jes~ ~sa~
clmu nav, ' d u (tak také Neumann komentar k § 196 vos.
jen formal~~'~:nt~vaném vydání civilniho řádu soud. pozn. 1 ~ § 196
ku dne 21 února 1934 právní zástupce< strany ~<~lovane
a tl 0ra vp
~: r. s). {I; ; odročení ~stního jednání i z důvodu, ze ved!ejsl mter·
ClD!1 nav!' eb la k roku obeslána, v čemž jest spatřovah yYtku podle
vementka 1} . y t kže zhojení formální vady nenastalo. Ne~c? do <vy'
§ l!~ ~a~y S~těž~vatel vÍlbec nedoličuje, že a j,ak by) poru~etlm lre. ~
zna § 18 třetí odstavec c. ř. s. ve svých ~ájmech dotcen, a jes my ny
r~~~ názor, že jest líČení zrušiti a provésÍ1 znova.
v

(Rozh. ze dne 6.

září

1934, R I 794/34.)

Žalovaný navrhl, by bylo jako zmatečné zrušeno ústní jednání ze
line 21. února 1934 a protokol o tomto jednání, ježto vedlejší inter·
venientka, přistoupivší k žalovanému, nebyla obeslána k roku ze dne
21. února 1934. S o udp r v é s t o I i c e návrhu vyhověl, rek u r sní
s o u d návrh zamítl. D ů vod y: Vedlejší intervenientka má sice zájem
na výsledku sporu, ale nestala se stranou a nemá ani postavení společe
níka ve sporu, neboť není mezi ní a žalobcem právního vztahu a roz·
sudek v rozepři podle povahy sporného právního poměru není právně
účinný i pro právní poměr mezi žalobcem a vedlejším intervenieutem.
V tom, že nebyl vedlejší intervenient obeslán k roku na 21. února 1934,
není zmatečnost podle § 477 čís. 4 c. ř. s., jak se napadené usnesení
domnívá, neboť neobesláním vedlejšího íntervenienta nebyla straně
odňata možnost na soudě projednávati.
Ne j vy Š š í s ou d nevyhověl dovolacímu rekursu žalovaného.
D ft vo d y:

Mylný jest názor stěžovatelův, že vedlejší intervenient má vždy po·
vahu strany ve sporu. Podle § 19 e. ř. s. jest zpravidla jen pomocníkem
strany, k níž přistoupil. Pánem sporu zůstává hlavuí strana, rozhodnutí
ve věci hlavní zní jen pro ni nebo proti ní, vedlejší intervenient nemůže
býti k ničemu odsouzen a ve věci hlavní nemůže mu býti také nic při·
sonzeno. Jinak jest tomu jen v případě § 20 c. ř. s., kodyž rozsudek podle
povahy sporného právního poměru nebo podle zákonného předpisu jest

'

r:o

«

zepři, přibrán

c. f. s.

<

čís.
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K lkoVY' poplatek náleží k nákladům kvitance.
.
.
at<
f
o d I
<a'dosti dlužníka o zpoplatněnou kvttanc!, ,sp rova I
Poku ne ze v z
< ák k poplatnent
zmocnění věřitele ye smys~u .~ti l~Op~~~~~;ím '0 :a~lacení ve formě ob< <'d f kv·tanci t j písemné
Dlužník nentUSI se spo OJI
chodni .korespon~ence'knbýblrž j~S! op~~~e~:~ě~~eniI podléh~ Poplatku.
vysvědcení, ze zavaze
Y sp nen.

(Rozh. z dne 6. září 1934, Rv I 1381/32.)
"

1
dne 29 ledna 1926 ža·
Zalovimá záložna zavazala se srn ouvou ~e. G' a dodané zboží
lující firmě, že jí zaplatí j~jí pohl~dávky za fl~~~!i ke zsporu a rozsud:
O zaplacení těchto pohledavek, doslo l!'ez\st~y zaplatila žalnjící straně
kem byla ž~lovaná ,~,trana ~zlala/ovi~1~ 'Dříve než spor byl ve třetí
163.881 Ke s 6% urokyo I " ~ n,a
.ik d 's oru pohledávka ža·
stolici rozhodnut, vzrostl! zrfceml!' ~ nt l~e~íz Pžaluj'ÍCí straně za·
lobkyně na 209.~26 K~; a o~a~:kla~ hotovila řádnou kvitanci.
plaÍ11a a 'yy~vala, ]1,. by ~I ~~ svedevzdalI ži;ované řádnou kvitanci, ~l~
žalobkyne teto vyzve vy ove a,
' 1 ' < t t áklady kvitancm
odmítla nésti nákl~dy kVitla3nč~í a vyhr~~3~ s~apzia!e:ý n bude požadovati
. cervence
.
"1
< • se do·
poplatek 2 100 Kc dne
na žalované. Žal~v!lhá tentf pe~í~ ~a~~~~ln~e~~pld~ a~p1:~jí~Z žalobní

°

°

~t~ť~Ž~I~:,kI;~~~Or?k~~~ ~~~\;n~~t ~íŽ ž~u:!i~vZa~l~t!~v~X:r:ř~f~, pŽ~

platek 2.1 00 Kc, z pn azu za ova '<'
'b d·. d ' por škodu
byla s pl~cením v prodl~nI bkvedlav~~f~~~.k~l ž:\~:bk~~ěs vy~aložil,a
zaplacemm poplatku za o k ym < "
. 'která k tomU byla podle za·
částku ua kvitanční poplate, za zaldvanou~, s t o I i c e žalobu zamítl,
kona povinna. Pro c e s n I s o U P r e

842

mi,?o jiné z !ěShto ,d ů v o.~ ů: Zákon, právě proto, by autorativnÍm
zpusobem r?zresIl otazku dnve Spornou, kdo má nésti náklady spojené
s vyh~~ovemm, kVI,tance, ustanoVl! v ,§ 174 cís. nař. ze dne 22, července
1915 CIS: 208 L ,za~. (§ 1426 obc. zak. posl. věta) že »náklady kvitanční
I?a, !lem-II, nIC J1~eho smlnveno, nésti věřitel", Tento doslov zákona je
uplne jasny a umlý. Poskytuje stranám svou dispositivní povahou by
se do~odly, kdo z mch má kvitanční náklady nésti ale pro případ ž~ tu
t~~ove smlouvy pe!lí, u~tanovuje! ~e o~obou, kteri tyto náklady n~se, je
Y,e1!tel. Žalovana, zadaJ1S o ~odam kvJlance, užila svého práva, daného
JI zakonem (§ 14.26 ,obc. zak.) a nelze v tom spatřovati zmocnění ve
smyslu § 1002 ohc. }ak. a násl. Žalobkyně ohlásivši kvitanci k vyměření
P?platk!! a zaplalI~sl tento poplatek, jednala výlučně za sebe podle své
zakon~e ,povmnoslI, a popl;,tek zaplatila jako svůj vlastní dluh neboť
hltancllJ poplatek k yyloha.n: kVItance, j!,jímž je cz,pravidla n~jvětším
nak~adem, nepochybne na!ezl. Soud nesdI!í názor žalobkyně že žalo.
vana by se byla. musela ~red sporem spokojiti »s potvrzením' o příjmu
platby« ve forme obcho~1! korespondence a nebyla měla nárok na řádnou
kol~o~ano~ ,kv:t,ancl. Zakon výslovně v § 1426 obč. zák ustanovuje že
dluzmk muze zadalI kVItancI. Kvitancí není potvrzení ve formě obchddní
korespondence (Ehrenzwdg Systém, 2. svazek 1. polovina, vyd. z r.
19~0 sÍl. 2~7), n~boť k,vlt,:nce, kter?u ~1!á ~ák?n, v § 1426obč. zák. na
ml.slI ~ s n~z spoJuje. ruzne dalekosahle pravm učinky (§§ 1427, '142,9
zak.), je v;ce lI ez p'o?hym obchodním dopisem potplatku nepodléha.,lc,lm. Kdyby v.s~k ~alujlc~ s,tra l1 a byla třebaže ve formě dopisu kvitovala,
t. j. P?tvr?l~a radne spInem zavazku, bylo by i to kvitancí a podléhalo
by kVltancmmu poplatku, neboť nezáleží na formě nýbrž obsahu
Rov?ěž n~s?ílí soud ná~o: žal,o~kyně, ~ežalovaná strana jest povinn~
k nahrade sk?dy ~zmkle zalu]lC! strane zvýšením kvitančního poplatku
o poplatek z ~ro,ku .a ze soudních nákladů proto, že neplatila v čas.
Zakon,~tanovl, :e skoda, kterou dlužník způsobuje věřiteli tím, že mu
n~platI J:stmu vcas, nah~a:W'je se zákonnými úroky (§ 1333 obč. zák.).
Vsech~a .sko~a z t~hoto, duvodu bez ohledu na její skutečnou výši se tudíž
na,hrazuJe zakonnyml urok~ z prodlení a žalobkyně nemůže se proto domahatl z !ohoto duvodu Jme nahrady. Ani v tom, že žalovaná strana nezaplahla zalobkpll bez sp.?~u, nelze spatřovati zavinění, nebo!' je právem
stran, by Se sve~o domneleho práva domáhaly sporem. O d vol ad
s o u d nal2ad~ny roz;mct.ek pot~rdil. O ů vod y: Žalovaná byla podle
§ 1426 obc., zak. ?pravnen~ !,ozadovati od žalobkyně, věřitelky, vydání
ICVItance na utr~ty zalobkyn~. ~a10vaná tím, že žádala za vyhotovení kvitance kolk~va~e a zpo~latnen~,. neudělila žalobkyni ještě zmocnění podle
§ 100~ ob~. zak., nybrz Jen uzIla prá::-~ P?dle § 1426 obč. zák., a žalobkyně. hm, ze .ohlasIla ~vltancl k vymerem poplatků a poplatek pak zap~avlla, sphula sV01!.zakonnit?u p,ovinnost. Podle § 1426 obč. zák. nese
naklady kv:t,ance ventel,. n:m-1I Jinak smluveno, k nákladům kvitance
p~~ Je~t pocltalJ I kVltancllJ poplatek příslušným finančuím úřadem vymereny, ;:tebot' kVltanc! roz~ěti jest kvitanci řádně kolkovanou anebo
zpoplatnen?u .• Kvlt~ncl nellJ P?uhé potvrzení. ve formě obchodní korespon~ence, Jakz prvy, soud spr~vně uvádj. Ostatně v sowleném případě
podlehalo by I pouhe potvrzenI ve forme dopisu kvitančnímu poplatku,
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, boť podle § 9 zák. ze dne 29. února 1864 čís. 16 ř. zák jes~ osvobCJonena od kolku jen korespondence obchodniků a živnostníků, kterou ve
z~'íčině svého obchodu nebo své živnosti vedou mezi sebou a s jinými
~~obami, obsahuj~:li v sobě právní jednání k. t?ml} se ,"-ztahui}cL ,pak:li
by však bylo pOUZltO fo;mypra.vm lIs~llly v ]lne vec: nez ,ve Vecl tyka]lcI
se provozování obchod~ nebo z!vnostJ,. zaPrayen byIJ ma kolek za tuto
rávní listin!!: Ž~lovana ~e zavaz~l,a uJednamm ze dne 29; ledn~ 19~6,
~e proplatí ucly zalobkyne za zbozl Gustavu P-OVI dodane, tudlz neslo
souzeném případě o korespondenci ve smyslu § 9 I. odst. cit. zákona.
Žalovaná vy;;t~povala jak~ osob~. třet!, vzayši na, se~ zvláštní závaz~k
podle ujednam. Žalob kyne nemuze naf(jk zalobm oduvodmlJ am z duvodu náhrady škody. Odvolací soud sdílí názor prvého soudu i žalované že se žalovaná tím, že se bránila ve sporu, nedo!pustila zavinění a
neruČí proti žalUjící straně za další následky vzešlé žalobkyni. Že žalovaná strana spor vedla jen v úmyslu, by žalobkyni poškodila (§ 1295
druhý odstavec obč, zák.), žalobkyně ani netvrdí.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Oovolatelka opírala žalobní nárok: I. o to, že vyhotovila kvitanci,
z níž musila zaplatiti vyměřený poplatek 2.1 00 Kč, z příkazu žalované;
2. že žaloVaná zavinila tím, že byla s placením v prodlení a vedla se žalobkyní be2Jdůvodný spor, škodn zaplacením 'poplatku žalobkyni
nniklou; 3. žalobkyně vynaložila částku na kvltanční poplatek za žalovanou která k tomu byla podle zákona povinna. Co se týče prvního a
třetíh~ důvodu vychází dovolatelka z mylného názoru, že korkový poplatek nepatří k nakladům kvitance, jež podle § 1426 obč. zák: nese,
není-li ujednáno nic jiného, věřitel. Toto zákonné ustanovení uvádí bez
omezení »náklady kvitance« a poněvadž kvitance podle poplatkových
předpisů podléhá poplatku, náleží tento poplatek k jejím nákladům.
Kdyby oněmi náklady měly býti míněny jen náklady spojené s vlastním
opatřením kvitance, jak dovolatelka míní, byl by zákon n~použil všeobecného výrazu. V rozh. čís. 844 sb. n. S., k němuždovolatelkai odkazuje,
nebyl vysloven názor jí zastávaný, nýbrž byl jen v něm schválen názor
rekursniho soudu, že věřitel je povinen vydati dlužníku kvitanci ~ si ji
na svůj náklad opatřiti, že však není povinen nahraditi dlužníku utraty,
které mn vznikly tím, že ji dál vyhotoviti u svého právního zástupce.
,Poukaz na judikaturu týkající se území Slovenska není !pfípadný, poněvadž tam neplatí ustanovení § 1426 obč. zák. Správně proto nižší
soudy nespatřovaly v tom, že žalovaná žádala zpoplatněnou kvitanci,
zmocnění ve smyslu § 1002 obč. zák., ježto užila jen svého práva daného
jí zákonem. Oovolatelka sama uvedla v odvolání, že žalovaná žádala
~d ní kvitanci a že, ač dovolatelka jí sdělila,že nechce a nemůže poplatky z kvitance zapraviti, trvala na svém, aby jí vydala řádnou kolkovanou a zpoplatněnou kvitanci. Z toho jest palmo, že žalovaná neudělila
dovolatelce příkaz, aby z a n i poplatek vynalo'žila, Že jinak dala
k tomu výslovný příkaz, nebylo zjištěno. Tím padá právní důvod opřený
o §§ 1002, 1014 obč. zák. a též o § 1042 obč. zák., ježto dovolatelka ne-
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učinila za žalo,va~ou ,náklad, který tato podle zákona by byla měla uč"
mÍl sama. Z tehoz duvodu nelze mluviti ani o jednatelství bez "k I
~e, s:J::slu ,§ 1,036 ,o~" zák., jež uplatňovala dovolatelka v od:~I:~f

opJí~á 0:aÍo~~~n~Tr01:oz~~n~~f~~~~1n~ ~~~Olán!. ťokud do~olatelk~

nebyla jednala protismluvně, nedodrževš; Plat=icd~:y' k:y~by ba~xanla
lze PQtvrdlÍ1 zaplacení ve f r v bch d '
,
o y VJva o
podmíněně podle § 9 zákonaoz~~ °úno~a ~186~0:~s~gd~nce gsvobozené
~~~~ásbrávně jlb'ž lPrvní soud, jeh~ž. názor odvof~~i sou~ ~~h~áŮ?Pi;t~~:
v, . Y. se ne y a musila spoko]lh s takovým tv
'
v'
zadaÍl kVitanci ve smyslu § 1426 obč zák T1?o ~z~~lm, av!"e mohla
otázku zda mezi zaviněním ž l ' . v ' ;m resl y mzsl soudy
souvislost. Není třeba zabwat~ ~:a~~z~'os:ododu zablohbkdyn~ byla příčinná
'íc' v h
'1"""
J ' h , Z a oc o m dopiS obsahub] 1 vsec ny na eZltoSÍl obsahu kvitance ve smyslu § 1426 b
'k b
ž~lt:k~#lob~~o~~}a~~pvf:~ ~pí~pe laUtnvee?nea!lékhOt zákona, Názor ~o~ol~~eičiI;'
ák'
'1 v
,
VI ance ve smyslu § 1426 obč
~ěnÝ J~á~o~Pp~~{I~~~QJ,~ef~e, ne~lk' správný,; D~volatelka přehlíží, že zmí:
, v v v.
a ovou orespondencl za osvobozenou j n
d
m.mene a ze, lest!ižese jí soudně upotřebí podléhá poplatku seta po nemu pro doícene právn' . d "
k
'
noveIistiny.v§ }4v26 obč. zák. ~d~~:;~ltcf~r~~o s~á1;~kro dotčen~u právn!
~~f.vl~c~m, ze {~kaz~k byl.spln~~., Takové vysvědČen~'~~~Ié~áJp.~d~:7;r~
clodjbiž
nese
v d S?Udem v pnpadnem
"
, sporu proti firměysve
pre
Ocem
n ' .(y
v v. y. ho pou""l
z; a
lobkym, musila dodatečně zpoplatniti, jak by tom:~ b~I~I~ ~l~~
Pba~
%a;
O
V

věřitel. Jeb~fa ~y uiedtye7al~~d~J1tankaokvlae,dv;Podl:d~Oh~,

řečeno,

~~~~~~~?~n~~V~~~~h~UadPyroS}koOdoné
PřdíČlt'ntnév souvislosti a ne~? ž~l~b~í
y opo s a nen.
o

Čís.

13732.

Jyoba bkysellny uhličité z plynů minerálnich pramenů není provo
~~~h~ ~k~ chodnl (čl. 271 čís, 1 obch. zák.) živnosti podle čl. 25Ó
(Rozh. ze dne 6. září 1934, Rv I 1961/32.)

kni:~tJoru

o ~d,ělfn~ rozvahy a ? p~volen.í n31hlédnutí do .obchodních
v . : vznes, za o ,ce mezlÍlmm urcovacl naVYh by bylo zJ'ištěn v
z::l0?c e Jest v zavodu zalovaného na výrobu kyseliny uhlTt' f h' o, ze
lecnrkem. O b aniž š í s o u d y vyhověly mezitimn! 1 e ICvym ~po
návrhu,. uzn~vvš~ i jinak částe5. ně podle žaloby.
Imu urcovaclmu
V
s
, Ne J d Ysb 1 s o u d ~rysll napadený rozsudek a vrátil věc odvolaClmu sou u, y o odvQlam zalovaného znovu rozhodl.
Důvody;

Jest ř~šiti je~ ojá~ku, zda bylo odvolacím soudem právem v hověno
'Pez'J,mfl!l;1U urcovacll~u návrhu čili nic. A tu jest přisvědčiti d~volání
ze o vo aCl soud nepravem posuzoval smlouvu společenskou mezi stra:

naIlli podle předpisů obchodního zákonníka o tiché společnosti (čl, 250
a násl. obch. zák.) . .Jak ze sPQlečenské smlouvy plyne, vstoupil žalobce
jako tichý společník do podniku žalovaného na výrobu kyseliny uhličité
z plynů minerálních pramenů města Karlovy Vary. Jde proto při podnám tom o získání věci prvovýrobou a nikoliv o provozování obchodů
podle čl. 271 čís. I obch. zák. a nelze proto provozování podniku toho
pokládati za provozování obchodní živnosti podle čl. 250 obch, zák Jest
tudíž společenskou ·smlouvu stran posuzovati podle předpisů dbčanského
zákoníka. A tu tvrdí žalQvaný, že podle smlouvy byl oprávněn ke zrušení
smluvního poměru, ježto žalobce nedostál svým povinnostem smlouvou
společenskou převzatým. Prvý soud zjistil,. že ž,alobce ~plnil, náleži,tě své
smluvní povl!lnosh a vyhovel proto mezlÍlmmmu urcovaclmu navrhu.
Odvolací soud, posuzuje mylně věc s hlediska obchodního zákoníka, se
neobíral vývody odvolání žalovaného a neučinil žádná zjištění. Nelze
proto dovolacímu soudu pro nedostatek těchto zjištění rozhodnouti
spornou věc s právního hlediska.
čís.

13733,

ze dne 27. března 1931, čís. 64 sb. z. a n.
úrok, vyloučený z vyrovnání podle § 30 čís. 1 vyr. řádu,
lze vymáhati jen pro případ obživnuti pohledávky.
'I,%' provise a útraty směnečných žalob, vzniklé po zahájení vyrovnání, nejsou vyrovnáním dotčeny a nemá nezaplacení jich právě tak
jako nezaplaceni úroku, vyloučeného z vyrovnáni, vliv na obživnuti pohledávky.
Upomínka ve smyslu § 67 vyr. řádu musí pocházeti od onoho vě
řitele, jenž se dovolává důsledků nespln~ní vyrovnání.
Návrh na povolení exekuce nenahrazuje upomínku ve smyslu § 67
vyr. řádu.
(Rozh. ze dne 6. září 1934, Rv I 1331/34.)
Vyrovnací

řád

Přisouzený

o žalobcově jmění bylo dne 29. října 1931 zahájeno vyrovnací ří
zení, k němuž žalovaná banka M., odbočka v K., přihlásila dvě smě'
nečné pohledávky. Za vyrovnacího řízení si žalovaná vymohla na tyto
pohledávky směnečné platební příkazy ze dne 16, listopadu 1931 a ze
dne 4. prosince 1931, jimiž žalobce byl odsouzen zaplatiti odbočce, nyní
žalované, kromě jistin ještě 6% úroky, '/,% provil>e, útraty protestu a
sQudní útraty. Příhlášená pohledávka žalované byla ve vyrovnání
uznána a podle potvrzeného vyrovnání měl žalobce zaplatiti 46% pohledávek ve splátkách, 12% dne 1. prosince 1932, 10% dne 15. května
1933, 12% dne 15. července 1933, 12% dne 27. října 1933. Žalovaná
odbočka banky M. navrhla proti žalobci podáním ze dne 15, června
1933 exekuci, jednak na movitosti, jednak vnuceným vkladem zástavního
práva pro obě pohledávky přihlášené k vyrovnání ve zbytku 10.050 Kč,
a to -podle platebních příkazů, a odůvodnila tento exekuční návrh tím,
že žalobce kromě prvé vyrovnací splátky nezaplatil druhou vyrovnací
kvotu, ačkoliv byl prý žalovanou upomínán doporučeným dopisem firmy
J, která dopisem ze dne 17. května 1933 upomenula žalobce za sebe a
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za žalova~~u odbočku o ~aplacení druhé vyrovnaoí kvoty do 8 dnů. Žaloboe pak zadal hrmu J, len ale tuto fIrmu o poshovění vlastně o odklad
splátky, ale !~rma to odmítla. Žalobě dlužníka proti b~nce M., odboc"ka
v K., ,o nepnpustnost exekuce pro c e sní s o udp r v é s tol i c e
vyhovel.
ů,v o d y: ž;alobce se domáh~ toho, by bylo rozsouzeno, že
se vyhovule namltkam, ze nenastaly skutecnostJ pro vykonatelnost nároku
a dospělost nároku z vyrovnávacího řízení a že exekuce jest nepřípustná.
Jest prokázáno, že sice firma J upomínala o zaplacení druhé 10%
~plátky také jméne~ žalova~é odbočky banky M., ale, i když se připustí,
ze '~ ta~o fmn.a ?, tet? UP?mmce doh<:dla se žalovanou odbočkou, jednala
v teto vect nelvyse len lako zmocnenec žalované a měla tudíž žalobci
předloži,ti potře?ná zm?cněni (§ 1002 a násl. obč. zák.), což však neuči
mla, a zalovana to am netvrdí a tudíž její vyzvání k zaplacení kvot
jménem žalované jest proti žalobci bez právního účinku § 67 vyr. ř. a
P~ot? soud n~mohl u~nati,. že výhrady ~ slevy poskytnuté žalobci vyrovnamm prolI 'zalovane zamkly a cela puvodní pohledávka oživla. Tomu
by také svědčil dopis zástupce žalo'vané Dr. O'a' ze dne 19. září 1933
z ně!lOž pl~ne a soud :prokázaným uznal, že teprve tímto dopisem žalo:
v~~a platne upomen,;tla žalobce o druhou a zároveň o třetí splátku ve
VYSl} 0% a !,2% a ze teprv~ nez~placením po !éto upomínce by nastaly
pro zalobce ulmy § 67 vyr. r., avsak v tom smeru jest nesporno že žaI,obce včasn~ potom žádané kV,oty zaplatil spolu s kvotami pO;dějš;ích:
utra!. Hledtc k tomu,co bylo receno o upomínce firmy J nemá ovšem
výhrada žalobkyně, že trvá na svém S!porném tvrzení o ~bživnutí celé
přihl~še,né poh~e~ávky význa~u, ~ ta~é by upomínka o zaplacení kvot po
z~halem op?slcmho sporu a le~t~ pred jeho ro~hodnutím neměla jinak
duvodu a vyznamu. A to plalt t o dalsl upommce ze dne 3. listopadu
1933, po které žalobce zaplatil další poslední kvolu. Tvrzení 'žalované
že účinky a ~jmy § 67 vyr, ř. postihly žalobce také již proto, že žalovan~
ve ~por~s ~Irmou J; byl rozs~dke~ o~souzen k zaplacení celé vyrovnávacI a oZlvle polrledavky, nenl opravneno, naopak ustanovení tohoto par~grafu výsl.ovně ž~dá u~omínku, věřitele, tedy každého věřitele, chtějí
c~ho se ,d?ma~ati oZlvnu!1 po~leda,vky, a nikde není vysloveno,že by po
oZlvnult ledne vyrovnaC! a vcasne nezaplacené pohledávky následovalo
t~~é oživnutí ostatních I?ohledávek bez zvláštní upomínky toho kterého
ve~ltele po~le ~,67, vyr. r. o zaplacení kyot, čehož zde nebylo. Pokud jde
outraty pnhlasenych a teprve po zahajení vyrovnacího řízení zažalovaných p;ohle:dáve~, bl;ly sice tyto útraty přiřknuty až po zahájení vyrovnacfho n,zen}, avsak JSou, to utraty p,ohledávek přihlášených, tudíž pří
slusenstvl techto pohledavek a, ponevadž nebylo Uznáno na oživnutí
těchto pohledávek, stíhá také tento úděl i přiřčené útraty. O d vol a c í
s o u d ,žalobu zamítl. D ů vod y: Nemůže obstáti názor prvého soud11,
p,oku~ jde o, exe~u';l ohledně útra! vzniklých po zahájení vyrovnávacího
nzem, 6% uroku, /, % provlse, utrat protestu a soudních útrat že totiž
útraty ty jsou příslušenstvím pohledávek a, ježto nebylo uznáno' na oživ~utí pohled~v~k, ~tíhá úděl ten i přiřčené útraty. Vždyť útraty zasaženy
JSou vyrovnantm jen potud, pakud byly přiznány soudem již před zahájením ,:~ro,?,acího říz~ní, ,~deŽ!0 út~'aty, o nich~ byl učiněn výrok teprve
po zahajent vyrovnaclho nzent, nejsou vyrovnantm dotčeny, takže za

" dn' ch okolností není

,!epří\,ustnou ~xekuce

vedená k yydobytí

těchto

~a / Nemůže však obstah nazor prveho soudu am o vyznamu ,dopl~u

~tr~e

17. května 1933 žalobci zasla~ého a flr~ou J,' podep,s~neho, ze
yzvání v dopise tom k zaplacem kvot jmenem z~lovane lest pro!1
~o {Zb~i bez právního účinku, vysloveného v § 67 vyr. r. V, § 60 vyr; r.
zal o,
o právních účincích vyrovnání soudně právoplatne potvrzeneho
, ,
'
' se o nas
, Id'
lnent
' ,
m ,UVlI 'se V c' as splneneho
v § 67 vyr.
r. I
m
UVl
CICh
ne,sp
a up ne a
"
,
.
"e ,
I'
, I' , totiž ,<v tom
smeru"
ze nebylo-II
'
d 'potvrzene
, d "vyrovnam "sp neno,
vyrovnan
, b 1 dlužník ventelem upomenut oporucenym, opIsem, a v upommce
ac ~ \a poskytnuta dodatečná lhůta nejméně o,smidenní, pozbývají
JTl~ Ysti veškeré slevy i jiné výhody ve vyrovnám. NeustanovIl tedy
" pro nesp Inent
' , vyrovnanl
, , oZlvnut"I]en onec
'h P<:hl~ucmno
' vyrovnacl, rad
~?~k při kterých byl příslušným věřitelem upomenut vyrovnací dl~mk
aV myslu § 67 vyr. ř., zůstává při dosavadním ustanovení o zmatecn~st~
v~~vnání jen na místě zmatečnosti užívá výrazu neplatnost vyrovn5'nt
v zavádí ~a účelem bezpečného zjištění, že vyrovnání n~bylo spl1!eno
~ čas a úplně, požadavek upom!nky, rekom~n~ovaným d<:PI;;em se Ih1';to~
smidenní pro prodlení vyrovnavaclho dluzntka se splnentm vyrovna~1.
Ustanovením § 67 vyr. ř. ne~~1 d~tčen předpis ~ 60,9dst; (I) vyr. r.,
podle něhož je dlužník sprosten zavazku nahradlh ventelum schodky,
které vyrovnáním utrpí, jen pod podmínkou, že vyr9vn~ní Spl9ěn? bylo
úplně a včas. Zákon dbá tedy toho, by kvoty byly presne dodrzovany, a
předpis § 67 vyf. ř. neměl býji podporou Iiknavý~h dlu~n!ků, n,ýb~ž byl
míněn jako ochrana prolt mo,znym tvrdostem a ,slkaEI?vant, k m~z zav;
dává podnět příslušný předpis starého vyrovnaC1ho radu. Proto cltovany
dopis, třebas byl podepsán jen ~irmo,u J a~ikolivžalov,,!nou bankou, a!e
v dopisu tom uvádí se i pohledavka zalovane banky, stacI, by, an dluzm~
kvotu v osmidenní lhůtě nezaplatil o'živla pohledávka strany žalovane,
vymáhaná exekučně. Ostatně, kdyŽ podle rozhod!1Utí nejvyššíh.? ,soudu
žaloba nahražuje upomínku ve smyslu § 67 vyr. r., pak I exekuc~lm vymáháním nezaplacené částky a provedení~ ~obilární exekuce ],es~ ~a
hražena upomínka podle § 67 vyr. Ť. a nastava nepIatnost vyrovnam lIm,
že žalobce ani do osmi dnů po výkonu mobilární exekuce nezaplaltl
splatnou kvotu straně žalované. Za těchto ?kolností jest tedy ex~kuc~
přípustnou, ježto nastaly skutečnosti rozhodne pro vykonatelnost naroku
a dospělost z vyrovnacího řízení.
N e j v y Š š í s o u d změnil rozsudky obou nižších soudů v ten
rozum že exekuce ved'ená proti žalobci k uspokojení pohledávky ve
zbytkU: 10.050 Kč 95 h se 6% úroky jest nepřípustná a že se zamítá ~a
loba, pakud se domáhá nepřípustnosti exekuce k vydobylí oslatmho
Lee

p

<O

I
!

příslušenství.
Důvody:

Dovolání opřené o dovolací důvod § 503 čís. 4 c. ř. s. jest částečně
důvodné. Sm'ěnečnými platebními příkazy byl žalov.'!né, straně za Y"ro,~
nacího řízení přisouzen 6% úrok od doby. po zaba']ent v~rovnaclho rlzení (od ll. listopadu 1931 a od 2. prosm,c: 1931), ~ /, % prov!se
vzniklá podáním protestú, wž se stalo rovnez po zaha]enl vyrovnaClho
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Hzení (ll. listopadu a 2. prosince 1931). Přisouzený úrok jest z vyrovnání vyloučen podle § 30 čís. I vyr. ř. a nelze ho vymáhati podle § 60
odstavec (3) vyr. ř. P o s pln ě n í vy r o v n á n í, nýbrž jen pro
případ obživnutí pohledávky (§ 67 vyr. ř.), 'I, provise a útraty smě
nečných žalob, vzniklé po zahájení vyrovnání, nejsou vyrovnáním
dotčeny podle plenárního rozhodnutí čís. 7392 sb. n. s., takže musí býti
zaplaceny v každém případě plně, a otázkou, zda pravoplatné přisouzení"
útrat bylo zbytečné a ne důvodné, poněvadž prý dlužník ve vyrovnacím
řízení pohledáv;ku uznal, nelze se již zabývati v tomto sporu. Splnil-li
tedy dluÓ<ník plně a zavčas vyrovnací splátky z pohledávky, pokud byla
zasažena vyrovnáním, nemá na obživnutí pohledávky vlivu nezaplacení
úroků, provise a útrat sporu, poněvadž na úrok nemá v tom případě žalovaná strana vůbec nárok a provise a útraty sporů se netýkají vůbec vyrovnání a neplacení jich není nesplněním vyrovnání.
J de proto jen o to, "da žalobce splnil úplně a zavčas splátky z vyrovnací pohledávky. Podle § 60 odstavec (1) vyr. ř. jest dlužník
"proštěn závazku věřitelům nahraditi ztrátu vyrovnáním utrpěnou
ovšem jen tehdy, splnil-li pravoplatně potvrzené vyrovnání úplně a včas,
avšak následky nesplnění vyrovnání nastávají teprve za předpokladu
§ 67 VyL ř., jenž vyžaduje, by byl dlužník upomenut věřitelem způsobem
tam uvedeným a by ani v dodatečné mu takto poskytnuté lhůtě vyrovnání
nesplnil. Upomínka musí však pocházeti od onoho věřitele, jenž se dů
sledků nesplnění vyrovnání dovolává. To plyne jak z doslovu § 67 vyr. ř.
tak i z té úvahy, že podléhá svobodné vůli každého jednotlivého věřitele,
zda chce vyvoditi důsledky nesplnění vyrovnání, či zda se jich chce
ndáti (§ 1444 obč. zák.) a dlužníku přes to ponechati slevy. Rovněž
jest jeho vůli vyhraženo, kdy chce dlužníka upomenouti a jak dlouhou
lhůtu přes nejmenší osmidenní lhůtu mu chce povoliti. Vždyť nejde o neplatnost vyrovnání podle § 66 vyr. ř., jež nastává sama sebou pravoplatným odsouzením dlužníka vez přičinění jednotlivých věřitelů, nýbrž
o následky nesplnění vyrovnání, které bez přičinění věřitele podle § 67
vyr. ř. pm něho vzniknouti nemohou. Nemohla proto upomínka firmy J.
ze 17. května 1933 přivoditi účinky § 67 vyr. ř. ve prospěch žalované
strany, když v ní neučinila zmínky o tom, že tak jedná z příkazu anebo
jako zmocněnec žalované strany, a tajná plná moc nemá vlivu podle
§ 1017 poslední věta obč. zák. na práva třetích a toto vše namítala žalující strana hned v žalobě, tvrdíc, že upomínací dopis od žalované
strany neobdržela. Třebaže žaloba o zaplacení celé pohledávky podaná
z důvodu nesplnění vyrovnání nahražuje podle rozhodnutí čís. 12562
sb. n. s. upomínku § 67 vyr. ř., nelze to říci o návrhu na povolení exekuce, neboť exekuční úkony musí zpravidla podle § 379 jed. ř. býti provedeny bez prodlení a nelze proto bezpečně zjistiti z exekučního návrhu,
"da a jakou dodatečnou lhůtu ke splnění vyrovnání věřitel dlužníku poskytl, ač podle zprávy ústavně právního výboru senátu klade ustanovení
§ 67 vyr. ř. zvláštní důfa'z na bezpečnost tohoto zjištění, jež za tím
účelem vydáno bylo. Opačný názor by zbavil ustanovení § 67 vy'r. ř.
účinnosti. Upomínala tedy věřitelka podle § 67 vyr. ř. teprve dopisem
svého právního zástupce Dr. Jana O-a ze dne 19. září 1933, jímž byla
žalobci udělena devítidenní dodatečná lhůta, a dlužník ji dodržel, za-

plativ dne 27. září 1933 druhou i třetí vyrovnací splátku. Tím shladil
následky nesplnění vyrovnání, ocitl se však napotom v prodlení s placením čtvrté splátky k 27. říjnu 1933; Byv vša~ Dr. O-em upo:n~nut dopisem z 3. listopadu 1933 o zaplacem do 9 dnu, zaplahl ve lhute dne 6.
a 7 listopadu 1933 i čtvrtou splátku, poněvadž ho upomínka došla 4.
list~padu 1933. Nevadí, že upomínky !:ryly učiněny bez předurčení pro
zahájený spor, poněvadž vycházely z mylného právního názoru, že pohledávka obživla hned po uplynutí lhůty poskytnuté firmou J Jest proto
exekuce k vydobytí obživlé pohledávky s přisouzenými 6%ními úroky
n řípustná, i když se za základ vezme přisouzená pohledávka
I (447 Kč 25 h, poněvadž 46% kvota činí 5.165 Kč 74 h a žalobce za1~ti1 zavčas v dodatečných lhůtách celkem 5.380 Kč 69 h.
p Co do útrat ,směnečných 'Sporů a 'I" provise jest však exekuce pří
pustná an exekuční titul nabytý za vyrovnacího řízení nepozbývá
splněním vyrovnání účinnosti pokud se týká nároků nezasažených vyrovnáním. To platí i o útratách exekuce.
čls.

13734_

Proti usnesení rek u r s n I h o soudu, jímž byl zatímní správce
podle § 114, třetí odstavec, ex. ř. propuštěn, není rekurs přípustný.
(Rozh. ze dne 6.

září

1934, R II 281/34.)

E x e k u ční s o u d c e nevyhověl návrhu odpůrce ohrožené strany,
by zatímní správce Otto K. byl ve smyslu § 114 třetí odstavec ex. ř. propuštěn. Na rekurs odpůrcův změnil rekursní soud usnesení soudce exekučního v ten způsob, že se zatímní správce Otto K. propouští. Proti tomuto usnesení rekursního soudu čelil dovolací rekurs strany ohrožené,
jejž Ne j vy Š š í s o u d odmítl.
Důvody:

Podle § 132 čís. 5 ex. ř. není připuštěn rekurs proti usnesením, kterými se ve smyslu § 114 třetí odstavec ex. ř. nový správce jmenuje a
tudíž dosavadní správce propouští. Nezáleží na tom, že dosavadního
správce propustil soud rekursní a nikoli soud první, poněvadž zákon nerozeznává, která stolice tak učinila, a rozhodnutí soudu rekursního nastupuje jen na místo usnesení soudu prvého.
čís.

13735.

-Dprava pachtovného při zemědělských pachtech (vládní nařízeni ze
dne 29. července 1933, čís_ 164 sb. z. a n.).
Neuí nezákonností (§ 46 odst. (2) zák. ze dne 19_ června 1931,
čís_ 100 sb. z. a n.), povoleno-Ii sníženi pachtovného, ač bylo umluveno
pachtovné vypočtené na záldadě určitého množs!vl obilí a vedle toho
minimální pachtovné v penězích.
(Rozh. ze dne 6.
Civilní rozhodnuti XVI.

září

1934, R II 312/34.)
54
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Pachtýři žádali o úpravu pachtovného ve smyslu vlád. nanzení ze
dne 29. července 1933, čís. 164 sb. z. a n. ohledně hospodářského
celku ve smyslu § 7 cit. nař. OdpÍ!rci namítali, že navrhovatelé nemají
nárok na úpravu a snížení pachtovného, poněva& podle smlonvy bylo
ujednáno minimální pachtovné pro případ, že by cena pšenice klesla
tak, že by pacbtovné z 1 ha nedosahovalo 1.042 Kč. Dodatečnou
úmluvou ze dne 24. listopadu 1931 bylo minimální pachtovné zvýšeno
na celkovou částku 67.589 Kč 63 h. Dále tvrdili, že navrhovatelé nemají
nárok na snížení, poněvadž při sjednávání pachtovní smlouvy bylo na
ll'okles cen zefména pšenice, pamatováno a jeho účinek na výši pachtovného byl předem vyloučen. S o udp r v é s tol i c e stanovil pach .
tovné na pachtovní rok 1933 částkou 55.956 Kč 90 h. D Í! vod y: Co se
týče námitek odpůrců je námitka minimálního pachtovného neodÍ!vodněna. Podle dodatku k pachtovní smlouvě ze dne 24. listopadu 1931 bylo
určeno pachtovné v určilé čá"tce. Nelze tedy mluviti o tom, že dosavadní
pachtovné bylo nižší, než pachtovné vypočtené podle cit. nařízení, a nepřichází v úvahu § 9 odst. (I) cit. nař. Jest sice správné, že podle
smlouvy pamatovaly strany na pokles cen obilí, zejména pšenice avšak
nepřihlížejí k takovému snížení, jak se skutečně stalo, poněvadž fiktivní
cena pšenice podle smlouvy, zejména podle dodatku ze dne 24. listopadU
1931 jest podstatně nižší než prÍ!měrná cena pšenice za tento rok a následující léta. Jest sice správné, že se podle § 9 smlouvy vzdaly pachtýři náToku na slevu pachtovného. Z jasného doslovu tohoto paragrafu
vyplývá, že se pachtýři vzdali snížení pachtovného jen pro případy tam
uvedené, totiž, že pachtýři přejali veškeré nebezpečenství, které by pachtované objekty mohlo postihnouti, zejména za škody vzniklé živelními pohromami. K tomu se podotýká, že pachtovní smlouva byla uzavřena
v ro'ce 1925, kde strany na takové mimořádné hospodářské poměry,
které panují již od r. 1930, nemohly pomýšleti a zejména nelze míti za
to~ že úmysl stran ,podle pachtovní smlouvy se nesl též k tomu, zasáhne-li
stat sVou svrchovanou mocí na základě nouzových opatření do úpravy
pachtovného. Nelze proto míti za to, že pachtýři se vzdali snížení pach..,
tovného za všech oko'lností. Rek u r sní s o u d napadené usnesení
:potvrdil. D ú vod y: Vývody stížnosti nejsou s to vyvrátiti odúvodnění
napadeného rozhodnutí prvé stolice. Prvý soud význam i dosah pachtovní smiouvy správně vyložil a posoudil. V § 6: smlouvy vzato bylo za
základ výpočtu ročního pachtovného určité množství pšenice s dodatkem,
že, klesla-li by cena tohoto mno!Žství pod 1.042 Kč platí pachtýř roční
nájemné z 1 ha 1.042 Kč, tedy úhrnem 60.089 Kč (iJ h, oč bylo zvýšeno
d.zdatkem ze dne 24. listopadu 1931 na 67.589 Kč 63 h jakožto minimální pachtovné. Dalších podrobností tento odstavec smlouvy neobsahuje, zejména není výslovně umluveno, že toto minimální pachtovné jest
již nesnížitelné, nebo že se pachtýř vÍlbec práva na další snížení vzdává.
Označení »minimální pachtovné« jest tedy rozuměti jen tak, že tím jest
dosažena mez, kdy na výši pachtovného má vliv proměnlivá cena pšenice, jinak řečeno, že v takovémto případě jest vlastně ujednáno pachtovné v penězích. Tu zajisté je na místě výpočet podle § 3 cit. nař. Stejně
z doslovu § 9 smlouvy nemůže odvozovati propachtovatel, že pachtýř
nemá nárok na úpravu paahtovného podle nař. čís. 164/33. V tomto
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odstavci pojednává se o mimořádných neštěstích, jež by mohla stihnouti
objekty, jež_by tudí~ by!a ke ~ko~ě pachtýřů. Pro takovéto případy bylo
stanoveno, ze krome pnpadne statm podpory nebo slevy daní nemohou
pachtýři ž~da~. sle~u pachtovného. Zákonná úprava, jakou má na mysli
cit. vládm nan!:em, nebyla za)1sté smlouvou míněna, aniž předvídána.
I v souzeném pnpadě mohou se jí pachtýři s úspěchem dovolávati.
Ne i vy š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D

ův

o dy:

Jde o srovnalá rozhodnutí nižších soudÍ!, pročež je dovolací rekurs
Jen pro, ne:~konnost, zřejmý rozpor se spisy nebo zmatečnost
(§.46 odst. (2) ~~k. ~lS. ~00/31,sb. z; a n.). Nejvyšší soud proZ!koumav
SpISy neshledal zadny z techto duvodu a proto nemohlo býti dovolacímu
rekursu vyhoveno.
přípustný

čis.

13736.

Kon~ursn~ řád ze dne 27. března 1931, čís. 64 sb. z. a n.
Sp_ravc~ z ~ I ~ ~ ~ o v y. k0!lkursni podstaty jest oprávněn podati
odvolaní, _lrebaze Je~te nebyl predsevzat zkušebtú rok. Tím, že správce
konkursllI podstaty zalobcovy podal odVOláni vstoupil do sporu třebaže

navrhoval kromě zmšeni rozsudku z důvod~ zmatečnosti přerhsení ří
zení a uložení povinnosti k náhradě útrat žalovaněmu.
(Rozh. ze dne 6.

září

1934, R I I 325/34.)

_ žalo!:'ou, zadanou na soudě dne 9. září 1933, domáhal se žalobce na
zalo':'enem zaplacení 318 Kč. Dne 21. září 1933 byl na žalobcovo jmění
vyhlasen konkurs. K roku, stanovenému na den 6. prosince 1933 se ža10bce nedostavil, žalovaný popřel žalobní údaje a navrhl vydání rdzsudku
pro zmešká~í, kterém~,to návrhu ;> o udp r v é s tol i c e vyhověl a
zalob~ zamltl. O~volan~.'podal_spravce konkursní podstaty žalobcovy a
upla.tň~v~1 -,ma.t~~nost, J1Z spatroval v tom, že rozsudek byl vydán, ač
na ]menr zalU)1cl strany byl prohlášen usnesením ze dne 21. září
193;; konkurs, a navrhl, by rozsudek byl zrušen, řízení přerušeno a žalovana strana odsouzena k náhradě útrat odvolacího řízení. O d vol a c í
s o u,~, odvolání_ ?d~ítl. D ~ vod y: ž~loba byla u soudu podána dne
9. zan 1933 a zadano v nr o zaplacenr za dodané zboží. Rozsudek ve
věci byl vynesen prvým soudem dne 6. prosince 1933 a doručen správci
ko.~k;rrsní podstaty, jelikož mezi tím dne 21. září 1933 byl na jmění žalU]lC1, stra~y ~yhlasen k~k,:rs. Roz~u~ek byl tedy vynesen proti osobě
nezpusoblle stah na soude a Je zmatecny podle § 477 čís. 6 c. ř. s. Avšak
odvQlací soud nemůže přes to odvolání vyhověti a napadený rozsudek
zrušit!, tím méně vysloviti přerušení řízení podle § 8 konk. ř., ježto odV01~1 nebylo podáno žalobcem nebo jeho zmocněným zástupcem, nýbrž
spravcem konkursní podstaty, ač tento není ani stranou žalující ani
není oprávněn podati za ni odvolání, ježto dne 21. prosince 1933 'nebyl
54'
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zajisté v korrkursním řízení ještě zkušební rok a správce konkursní podstaty smí teprve po tomto roku vstoupiti do sporů před vyhlášením konkursu zahájených (§ 8 konk. ř.).
Ne j vy Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil odvolacímu
soudu, by o odvolání věcně rozhodl.

D

ůvo

dy:

Podle § 8 konk. ř. čís. 64/31 sb. z. a n. přerušuje se prohlášením
konkursu již ze zákona kaŽldý spor, ať jest úpadce žalobcem neb žalovaným. Mylný jest názor odvolacího soudu, že správce žalobcovy konkursní podstaty není oprávněn k odvolání proto, že prý v době podání
odvolání, 21. prosince 1933, nebyl ještě proveden zkušební rok a do té
doby prý nesmí správce podstaty podle § 8 odstavec 3 korrk. ř. vstoupiti
do sporu. Neboť nejde o nárok, jenž musí býti přihlášen ke konkursu, a
nelze vůbec použíti § 8 odstavec (3) konk. ř., nýbrž § 9 konk. ř., jenž
neodkládá právo správce podstaty vstoupiti do sporu až do doby po provedeném zkušebním roku a nestanoví, že v přerušeném sporu lze pokračovati až po zkušebním roku. Správce podstaty, podav odvolání z rozsudku pro zmeškání žalující strany ze dne 6. prosince 1932 prohlásil
tím, že vstupuje do sporu, třebaže navrhoval kromě zrušení rozsudku
z důvodu zmatečnosti pře ruš e n í řízení a uložení povirrnosti k náhradě útrat žalované straně. Tím splnil předpoklady § 8 odstavec (2)
konk. ř. pro pokračování řízení s ním jako stranou žalující a nelze mu
proto upírati právo k podání odvolání.
,",
čís.

:,1,

při vyřízení žádosti povinného přihlížeti k této okolnosti a měl proto
žádost zamítnouti.
N e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu s tou změnou
že se výkon povolené exekuce odmítá jen co do zajištěné částk~
18.000 Kč; jinak dovolacímu rekursu nevyhověl.

13737.

Není závady, aby vkladní knlžka úvěrního společenstva, třebaže znl
na jméno třetl osoby. nebyla uznána soudem za hodicí se k zajištěni
podle §§ 376, prvý odstavec, ex. ř. a 78 ex. ř. a § 56, druhý odstavec,
c. ř. s.
(Rozh. ze dne 6. září 1934, R II 345/34.)
Ex e k u ční s o u d odmítl k dlužníkovu návrhu výkon povolené
zajišťovací exekuce. Rek u r sní s o ud zamítl dlužníkův návrh na
odmítnutí výkonu zajišt'ovací exekuce. D ů vod y: Odmítnutí výkonu
povolené zajišťovací exekuce bylo soudem první stolice, exekučním
soudem, odůvodněno ustanovením § 376, prvý odstavec, ex. ř., tedy tím,
že pohledávka navrhující strany byla dostatečně zajištěna zabavením
vkladní knížky na 18.000 Kč. Rekurs jest odů\'odněn. Soud druhé stolice nemusel se zabývati otázkou, byla-li zabavením vkladní knížky na
18.000 Kč dostatečně zajištěna pohledávka navrhovatelova 14.200 Kč
s příslušenstvím (s úroky a dalšími útratami) co do výše, neboť má za
to že v souzeném případě zabavením vkladní knížky nenastalo žádné,
p~ přlpadě že nenastalo dostatečné zajištění vymáhající strany, ježto
vkladní knížka zní na jméno třetí osoby, takže uplatňování práv vlastnických na tomto vkladu třetí osobou není vyloučeno. Exekuční soud měl

D

ův

o dy:

,.Nelze přisvěd~i!i nftzoru }eku~sního soudu, že zabavením vkladní
kn~~~y ~~nastalo za~ne ~o pnpa~e n~~astalo dostatečl)é zajištění vymá~aJlcI yentelky, po~evad~. vkla~m kmzka 2ní na jméno osoby třetí, tak
,ze nem vylo~cen?, ze ~y Jl ,;yluc,ovala z exekuce. Podle exekučních spisů
]~e o vklad~1 ~mzku l!ver~~ho usta,,? za~s. spol. s r. o., jež jest oprávneno"k vydam ,:kladm km2ky na zaklade § 2 odst. b) zákona ze dne
10 .. n]~a ~9~~ ,C1S. 239 S? ~ .. a n. Vkladní knížka má, povahu papíru
maJlte~~ svedclclno, a musI byh vklad podle § 10 zák. ze dne 14. dubna
CIS. 302 sb. z. a n. a § 1, odst. (2) i){rkona ze dne 10. října 1924
cIsk;i~ sb. z. ba ?, vyplka~~kn ustavem každému, kdo vkladní knížku,
po
,omu ne ram pre az y tam uvedené, ústavu předloží a není
proto zavad~, by vkla~ní knížka nebyla uznána soudcem podl~ §§ 376
?~s!ayec prvy a 78 ex. r. a § 56 odstavec druhý c. ř. s. za hodící se k za]Ist~m., Pres to lze dovola~ímu rekursu jen částečně vyhověti. Usnesením
kra]skeho soud~ obchodmho v Praze dne 19. února 1934 byla povo1e~a exekuce za:namem r;uceného práva zástavního k zajištění pohledavky 14.20,0 ~c se,6% uroky od 1. ledna 1932, útrat platebního rozkazu 33} Kc 8" h: utrat sporu 1.379 Kč 60 h, útrat odvolacích 738 Kč
9! ha utrat exekucní~h 191 Kč 90 h a 398 ~č 45 h. Činila tedy pobiledavka v ~e~ p,ovolem exekuce celkem 19.036 Kč 95 h. Tím, že při výkonu mobi1arm exe~uce dne 6. února 1934 byla zabavena vkladní knížka
na vklad, 1,8.000 ~c, toho dne učiněný, a na úrok 3"995% netto nebyla
tedy za]lstena cela pohledávka vymáhajícího věřitele nýbrž jen 'do výše
vklad~: Na tom nic nemění okolnost, že zástupce rymáhajkí věřitelky
byl pn vyk?nu ,mobilárnf exekuc.e, 12řítomen, a na dalším zabavení netrv~l, nebot z le okolnosl! nelze Jesle usuzovati že zabavenou vkladní
km~ku uzna} za dos~at~čné ~ajištění. Nep.rávem 'odepřel tudíž 'Soud prvé
st?hce n~ n~vlh dluzmka vykon povoleného záznamu zástavního práva
vubec, ?ybl:~ měl tak učiniti jen, pokud pohledávka je kryta zabavenou
vkladm kmzkou.
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ylastnlk ,věcí, jel!ž nebyl hostem a jenž věci u hostinského neuložil,
ne?t oprávnen uplatňovati proti hostinskému nárok podle §§ 97.0 a 1316
obc, zák.
·· ...1,
(Rozh. ze dne 6. září 1934, Rv II 349/34.)
';

Zalobce d.omáhal se na žalovaných majitelích hotelu náhrady škody
jezto hotelovemu hostu Sch-ovi byly odcizeny v hotelu žalovaných věci:
•

o
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jichž byl žalobce vlastníkem. O b a niž š í s o u d y uznaly podle
' Ivec
'
žaloby.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsud·
yk
obou "
nizsích soud'u a vrati
prvému soudu, by o ní dále jednal a znovu rozhodl. V otázce, o niž tu
jde, uvedl v
důvodech:

V projednávaném sporu, v němž se žalobce domáhá na žalovaných
náhrady škody podle §§ 970 a 1316 obč. zák, jde především o otázku
aktivní legitimace žalobce. Žalovaní ji popřeli, ale nižší soudy ji žalobci
přiznaly proto, že žalobce byl, jak je nesporno, vlastníkem věcí, jež ~yly
cestujícímu Jiřímu Sch-ovi v hotelu žalovaných za Sch-ova ubytován! se
tam odcizeny. Jest přisvědčiti dovolatelům, že z .uvedeného důvodu žalobci oprávnění ke sporu přiznati nelze. I když byl žalobce vlastníkem
věcí Sch-ovi v hotelu žalovaných ukradených, nebyl hostem u žalovaných
a věci u žalovaných neuložil, pročež nebyl k žalovaným v poměru,
z něhož by mohl proti nim nárok, podle §§ 970 a 1316 obč. zák. jen
"hostům« přiznávaný, uplatňovati (sb. n. s. 1056, 2462). Neobstojí tedy
důvod, pro který nižšími soudy bylo oprávnění ke sporu žalobci př1znáno.
Dúvodem, pro který byly rozsudky obou předchozích stolic zrušeny,
bylo, že se nezabývaly tvrzeným postupem nároků.
čís.
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Obchodní pomocníci (zákon ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. zák.).
Zodpovědnost práce (přepisováni zbožl do kartotéky z dodaných dokladů) a to, že práci konala dříve síla úřednická, nestačí o sobě k tomu,
by činnost mohla býti označena za vyšší ve smyslu § 1 zákona.
(Rozh. ze dne 7. září 1934, Rv I 534/33.)
Žalobce obstarával kartotéku u žalované firmy. Doslav dne I. března
1932 okamžitou výpověď, domáhal se na žalované zaplacení služebních
požitků ve výši za výpovědní lhůtu podle zákona o obchodních pomocnících. P r a c o v n í s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: Soud má za
zjištěno, že žalobce obstarával kartotéku, jež sestávala z kartonových
listů rozdělených jednak pro příjem, jednak pro výdej zbo'ží. V závodě
žalo~ané bylo zvyklostí, že objednací lístky, které docházejí s dodaným
zbožím převezme nejprve F., který zboží převážil a skontroloval, zda
zboží ddpovídá váhou a jakostí dodacímu lístku a připsal číslo objednávky, dodací lístek na to odevzdán vedoucímu skladu (H-ovi), který
zjistí, zda objednávka souhlasí s dodávkou, ale svědek dodací lístek za·
píše do knihy dodací pro nákupní oddělení. Dodací kniha pak odevzdána
s dodacími lístky žalobci, který jen na jednotlivé listy v kartotéce, označené dle druhu zboží, napíše zboží, které došlo. Když mělo býti zboží
vydáno, tu příslušné oddělení napsalo žádanku a, když prošla rukama

zodpovědných osob, dána žádanka na konec žalobci, který opsal
množství vydaného zboží do druhé polovice toho, kterého listu. Žalobce
byl podřízen svědku H-ovi. Svědek P. potvrdil dále, že se žalobce domáhal, aby s ním byla Sjednána smlouva úřednická, avšak žalobce, ač
vyzván, své vysvědčení školní nepředložil. Totéž potv'ľZuje i Š., který
dodává, že kdyby byl žalobce přijat za úředníka, byla by mu svěřeua
zodpovědnější práce. Jde o to, zda to, co konal žalobce, jest prací vyšší
nebo prací kupeckou, jak má na mysE § I zák. o obch. pomocnících. Jest
sice pravda, že to nebyla práce ruční v pravém slova smyslu, t. j. práce
obrábějící materiál nebo zhotovující zboží, avšak činnost žalobce, t. j.
opisování z dodacích lístků a ze žádanek, tedy znalost písma a člení nevybočo~ala nik~erak ,z ogyčejných .pož~davků na. ~ělníka kla~ený~h,
neboť 1 v pokracovaclch skolach pozaduJe se na ucmch znalost ruznych
předmětů ke všeobecnému vzdělání patřících. Poukaz k tomu, že žalobcova činnost byla činností duševní, neobstojí, neboť jest všeobecně
známo, že u každého normálního člověka jest činnost provázena jistým
duševním děním, a zpracovávání těchto vjemů ze zevnějšího světa v Ufčité závěry, jimiž pracovní výkon jest podmíněn, není ještě výkonem
»vyšším« jak má na mysli § I cit. zákona. Vzhledem k tomu pokládá soud
činnost žalobcovu za činnost, jež se může požadovati na každém dělníku
a nevztahuje se proto na něho zákon o obchod. pomocnících. To, že byl
žalobce zapsán do seznamu úředníků, na věci nic nemění, neboť tato
okolnost nepropůjčuje jeho práci povahu »práce vyššÍ«. Směrodatným
jest ten způsob zaměstnání. Jelikož žalobce své nároky opírá o to že mu
příslušely jakožto úředníku vyšší požitky, byla žaloba zamítnuta,' jelikož
tento předpoklad žaloby byl vyvrácen. O d vol a c í s o u d uznal po·
dle žaloby.
N e j vy Š š í s o u d olmovil rozsudek prvého soudu.

D ů vod y:

Rozl,;odnutí sporu závisí ua právním posouzení otázky, zda jest žalobce zaradlÍ! do skupiny zaměstnanců konajících vyšší nekupecké služby
v~ smyslu § I zák. o obchod. pomocnídch, či za pouhého pomocného
delníka. Rozhodující jest v tom směru nikoli označení žalobce nýbrž
teho skutečné zaměstnání u žalované strany. Soud odvolací pr~ví sice
uvodem k odůvodnění ve věci samé, že po znovu pTovedeném jednání
dospěl k jinému skutkovému zjištění než soud pracovní, ve skutečnosti
však zjistil jen všeobecně, že žalobce vedl kartoteku přijatého a vydaného
zboží,. ~ nezmě~il nic na zjištění, jakým způsobem přijímání a vydávání
matenalll se dalo. Podle toho tedy odvolací soud na skutkovém zjištění
o vlastní práci žalobce u žalované strany nic nezměnil a odůvodňuje pak
~vŮj závěr, že ,šlo u žalobce o práci vyššího druhu, poukazem k tomu,
ze to byla práce zodpovědná a že ji dříve vykonával úředník. V důsledku
toho Uznal odvolací soud, že žalobce podléhal zákonu o obchodních pom~cnících a přiznal mu nárok na výpovědní lhůtu šestinedělní ke čtvrt
lelI. Soud odvolací neučinil sice zjištění o tvrzeném zastupování kalku·
lanta S-a, o podávání vysvětlení, o úředních hodinách a informaci
z obéžníků. Tyto okolnosti jsou pro posouzení případu celkem neroz-
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hodny ježto zastupování bylo i dle vlastního tvrzení <~a!o?cejen pře
chodné; uspořádání pracovních hodm, mf~rmace z obez~l.lku. p:,k mc nezměnila na podstatě skutečného a ."Iastmho Jeho. zamestnan~. Oovolatelka napadá závěry soudu odvolaC1h~ a ponka~uJe.k }0.mu , ze pro posouzení jakosti práce nejsou rozhodne okolr;oSh u."ade'}e soudem odvolacím t. j. zodpovědnost práce a okolnost, z~ I pred za~obcem. konala
práci tu síla úřednická. Oovolatelka po0;.tkaz~]e k tomu, ze I <prace de}<
níka jest zodpovědná, neboť i tento mnze< zpusoblh znacnou <skodu a ze
dotyčný úředník konal i jiné práce. jest pnznah dovolatelce, ze ony ok91nosti o sobě nestačí, by na jejich podkladě mohla se posoud,h kvahta
práce žalobce.
označe~í jeho činn?sti ;;a ,,?,šší ve smyslu.§ I :,;ak;
o obch. pomocniclc~ se ryzaduJe, by.k ukonum )~h? bylo< p~trebl z~lastm
zručnosti a odborne zkusenosh, ktera se u obyceJneho delr;~ka n~redpo
Kládá a nežádá' úkony jeho musí přesahovati obor a vysl obyce]neh~
dělníka (viz roz: čís. 9318 sb. n. s.). !,řihléd?e-I~ se k tomu, co .o vedem
kartoteky zboží zjistil soud pracovm, na ~em! soud. o~vola~~ mc nezměnil, jest usouditi, že šl? II žal~?ce '? pouhe p;e~lsovam zbozl do<k~r
toteky z dodaných dokladu, po pnpade vyplsova;r} z kar~?teky, a~11Z zalobce rozhodoval samostatně o tom, kam s~ zan~skJ r;raJ! stah, ~oe tedX
jeho práce nepřevyšovala výkonnosti obyčejné plsarske sIly'. Totez pian
podání vysvětlení z těchto dokladů. Nepravem tedy. oznac!l s~ud odvolací práce žalobcovy za práce vyšší. Pro 'p~souzení spom~ o!~zky JSou
rozhodné výhradně sl;,;iby a práce kopane zalobs~m a ne~alezl na tom,
kdo práce ty konal dnve, komu byl za:obcel?~d~lzen, alll na tom, zda
konal práci v hadinách úředních a dostaval obezmky.

K.
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železniční zaměslnanci.
. •
»Službou« ve smyslu § 7 stanov pensijního fondu ~sl. . statn~ch drab
jest roznměti' službu žel e z nič n í, kterou měl vykonavatr z~estnane.c
dráhy podle své příslušnosti k určité skupině železničn~ch. zamestr;ancu,
nikoliv však jen služebnl úkony, jež zaměstnanec skutecne provádel naposled před zánikem služebního poměru.

(Rozh. ze dne 7. září 1934, Rv I 1079/34.)
Žalobce byl pomocným zaměstnancem čsl. stát'}ích drah. Byv st~tní
železniční správou vypověděn ze služeb.d',1em 20. cer~na 19.3 1,.domaha:
se na československém státu (na pensl]'nrm fondu<csl. st~t',1lch drah,
placení pense. Žaloba byla zamítnuta s o u d y v sec h trl
Ne j vy Š š í m s o ude m z těchto
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t o II C,

důvod ů:

Žalobce se domáhá placení pense a nárok na ni vyvozuje z ustanovení § 7, odst. 3, čís. 2 stanov pensijního fondu čsl. ~tátnkh d;ahJ podle
něhož pomocný zaměstnanec nabývá nároku na penSI, byl-I! statm zelez-

mClll správou ze služeb vypověděn, dovršil-Ii přede dnem zániku služebního poměru aspoň pět skutečných nebo započtených členských roků
a byla-li důvodem výpovědi tělesná nebo duševní neschopnost služby,
již si nepřivodil ani úmyslně ani páchaje zločin soudně zjištěný. Není
sporu o t?m, ~e žalo?c~ byl pomocným vza<městnanc~m čsl. státních drah,
že byl statlll zelezlllclll spravou vypoveden ze sluzeb dnem 20. června
1931 a že do toho dne dovršil aspoň pět členských roků. jde tedy jen
o to, zda důvodem jeho výpovědi byla jeho tělesná nebo duševní neschopnost služby, kterou si nepřivodil ani úmyslně ani páchaje zločin soudně
zjištěný. V tomto směru stanoví § 7, odsl. 3 čís. 2 pensijních stanov dvě
podm!nky.. !,ř;devš~n: n;"lchopnost služby a dále, že tato neschopnost
byla zelezmc'}l s~rave .duvodem ~ výpovědi. Oovolatel hájí názor, že
»neschopnosh sluzby« Jest rozumeti jen neschopnost ke službě kterou
zaměstnanec posléze konal - to jest nezpůsobilost k výkonům' prováděným posledně před zánikem služe1:mH:to poměru. Tento jeho názor
nelze však uznati za spr~vný, neb~~ pro tak úzký výklad neposkytuje
doslov a smy~1 ustanoyelllj pens1]~lÍch st~n?v žádné opory. T)"to stanovy upravuJI penslJlll pO]lstenl zamestnancu csl. státních drah z čehož
plyne,že »službou« ve smyslu § 7 těchto stanov jest rozuměti službu
žel e z nič n í, kterou má vykonávati ten který zaměstnanec dráhy
podle své příslušnosti k určité skupině železničních zaměstnanců nikoli
však jen takové služební výkony, jaké ten který zaměstnanec skutečně
prováděl naposled před zánikem služebního poměru. Pokud se vdovolání podrobně uvažuje o rozdílu mezi relativní a absolutní nezpůsobilostí
k u p r á c i s poukazem na zákon o pojištění u zaměstnanců pro případ
nemoci, invalidity a stáří ze dne 9. října 1924 Č. 221 sb. z. a n. v doslovu zákona ze dne 8. listopadu 1928 Č. 184. sb. z. a n., nelze z jeho
obsáhlých vývodů nic podstatného vytěžiti pro výklad pojmu neschopnosti k e s I u ž běž e I e z nič n í, neboť jest mŮ'žné, že ten, kdo není
schopen konati službu u dráhy, jest přes to způsobilý k jinakým úkonům
pracovním, tedy i k jinému výdělku, než jaký plyne ze služby železničnÍ.
To právě má na mysli i § 7 stanov pensijního fondu čsl. státních drah,
když vedle »neschopnŮ'sti služby« uvádí [v odst. 1 čís. 3 bl, cl, v odst. 2,
v odst. 3 čís. 4 bl, c) a v odst. 4 čís. 3 bl, c)] »neschopnost slúžby a
jakéhokoliv jiného výdělku«. V souzené věci bylo nižšími soudy na základě znaleckého posudku zjištěno, že žalobce v době, když byl ze služeb
železničních vypověděn, byl zpilJsci'bilý ke službě v kanceláři a ve staniční budově, kde nemusil choditi přes koleje. Z tohoto zjištění vyplývá
závěr, že o žalobci nelze tvrditi, že byl v době výpovědi neschopen k železniční s I u 'ž b ě, třebas byla jeho způsobilost k této službě poněkud
zmenšena, neboť zmenšení služební způsobilosti nelze klásti narover'í
neschopnosti služby. Nebyla-li zjištěna žalobcova neschopnost služby,
nemohla ovšem ani býti skutečným důvodem k jeho výpovědi. Odvolací
soud posoudil tudíž věc po právní stránce správně, uznal-li ve shodě se
soudem první stolice, že žalobní nárok nemá opory v ustanovení § 7
stanov pensijního fondu čsl. státních drah.
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Nekalá soutěž (zákon ze dne 15. července 19~7, čís: 111 sb: z; a n.).
Volbu nové firmy (§ II (2) zák.) jest zpravidla prenechatl zalovanému.

,""',

(Rozh. ze dne 8. září 1934, Rv I 848/33.)

Žalující firma V. Merlet domáhala ser;a žalov~ném inž;, Wo~fga~gu
Merletovi, by žalovaný byl uznán povmnym :zodrzeh se, uZlvam s,ve~o
jména takovým způsobem, by z toho mohla v zakazma~em styku vzeJIlI
záměna s firmou žalující, že jest povinen odstrar;'h vsechny.t!skoplSY,
v nichž označení "W. Merlet« Jest uvedeno tak, ze z toto muze v zakaznickém styku vzejítizáměl}a s firrl:'0r; žaluji5í, že jest ~o~~n:n, by
učinil v zákaznickém styku pri svem Jmenuzmenu zabezpeCU]lcl raze:
znatelnost jak mu ji soud podle volného uvážení určí. Pro c e s n}
soud p'rvé stolice žalobu zamítl, odvolací. s,oud vyhovel
č:í,stečně odvolání žalobkyně a uznal žalovaného povmnym, zdrzeh ,se
užívání svého jména způsobem takovým, by z toho mohla v zakazmcke!"
styku vzejíti záměna se ž,alující firmou, t. J. ve z~ratce ~W. Merlel« a ze
jest povinen odstraniti vsechny hskop'sy, v mchz oznacen.l »W., Me~let<{
jest uvedeno. V otázce, o niž tu jde, m~edl v d ů v o de.c ~: Ma~ll zalovaný, jak se ve sporu tvrdilo" pocll,vy ,um~sl, upo:,orndl,zakazmctvo na
odlišnost svého podniku, nechtpouzlva sveho plneho ).men~ .~ ~k~dem!C
kým titulem, tedy slov »Ing. W?lfgang Merle!«, po"pn1;a~e J~ne upravy,
již mu soud nechce předem predepisovah pres pnslusny navrh druhe
strany.
Ne j v y Š š í s o ud nevyhověl dovolání žalobkyně, mimo jiné
z těchto
důvodú:

,H I'"
"~I I,
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Nesprávné právní posouzení věci vidí d0'C0latelka ,v, tom, žť; odvol~cí
soud neshledal zapotřebí, by určil, kterou zmenu musI zalovan~ provesh
při své firmě. Avšak volbu nové firmy jest zpravidla por;echa!l zalov~-,
nému a proto odvolací soud nijak nepochybil po pravm strance, kdyz
mu n'echtěl předem předepisovati, jakou úprav~ má J2rovésti. (Srov.
Skála, Nekalá soutěž, str. 165 a Hamann, Nekala soutez, str. 67.)
čís.
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Směnky (zákon ze dne 13. prosince 1927, čís. 1 sb. z. a n. na rok
1928.)
, •
• rtl
Okolnost že datum vystaveni směnky pochaz1 z doby po um
jed noh o ~ přijatelů, není na závadu platnosti směnky.
! ';,'

:'~',;.

(Rozh. ze dne 8. září 1934, Rv I 1872/34.)

Proti směnečnému platebnímu příkazu namítli žalovan~ že i:den
z přijaielú směnky, Arnošt W .. zemřel před VánOCI 1932, kdezto smenka

byla datována teprve dnem 23. srpna 1933.
byl ponechán v platnosti s o u d y vše c h
š í m s o ude m z těchto

Směnečný platební příkaz
tří s t o I i c, Ne j vy š-

d Ů vod ů:
podle ustálené praxe nejvyššího soudu (rozh. čís. 5350, 5863 a
10.450 S?~ ~. ~.) lest neylatn~u s,:!ěnka, která sice obsahuje veškeré
podstatt;e n~lezltosh, avsak nektere z mch nemohou vedle sebe obstáti
nebo nektera z mch obsahuje údaj nemožný. Takový nemožný úda]
rovná se nedost~tku ~oryčné podstatné náležitosti (§ 6 odsl. (1) srn.
zák). D?volatele s~a!ruJí tako,-,ý n~možný údaj v tom, že datum vystavel1l smC?ky p.o.cha';l z doby, po urr;rtí spoluakceptanta Arnošta W-a.
V souze~em, pnpade byla vsak smenka akceptována nejen Arnoštem
W-effi, nybrz 1 H.ed~lkou W-ovou, ~terá dosud žije, a není proto datum
vystavem ohledne m, tedy absolutne nemožné. Jen taková nemožnost by
se rovnala nedostat~u .oné podstatné náležitosti (§ 3 čís. 8 srn. zák.) a
nemohl by z takove hstiny vzniknouti smtnečný závazek vůbec (§ 6
odsl. (J) srn. zak.). Nelze souhlasiti s názorem dovolatelů že více trasálŮ na jedné směnce jest pokládati za jediný nerozlučný' celek takže
by k neplatnosti stačilo, když datum vystavení jeví se býti ne~ožným
proh ]~d,~o,:!u z mc~. Pluralita trasátů má jen ten účinek, že musí býti
place~l1 zada~o na vsech a neplacení protestováno proti všem dříve než
lze vesl! poshh. Jmak však platí zásada vzájemné nezávislosti směneč
ných obligací, jež nalezla výrazu na př. v § 2 a 77 srn. zák.
čís.

13743.

Pokud .iest prokázati podle § 9 ex. ř. přechod závazků bratrských
I?ok!ade? na nově utvořené revírní bratrské pokladny, pokud se týče na
Ustředm bratrskou pokladnu.
(Rozh. ze dne 8.

září

1934, R II 240/34.)

Na základě rozsudku ze dne 9. listopadu 1922 znějícího proti Bratrské p,okladně pro báiíské a hutní podniky rosické báiíské společnosti
v Zasta'Cce u BTl;a navrh} vymáhající věřitel k vydobytí peněžité pohledavky pnsol1zene mu Olllm ro:zosudkem povolení exekuce proti Bratrské
poklad~ě pro báúské a hutní podniky, rosické báňské společnosti (revírní
bratrska P?kladna) v Zastávce u Brna. S o u cl p r v é s t o I i ce exeku:! povohl, rek II r.s n í s o u d exekuční návrh zamítl. D ú vod y:
Stezov,:telka . do~ozu]e, že exe~uč~íJ?tl návrhu nemělo býti vyhověno
proto, ~e pOVll1na stran~, ?~ml?ena Jako Bratrská pokladna pro báňské
a hutlll podmky Roslcke banske a hutní společnosti, již neexistuje takže
proti tomuto podmětu exekuce vůbec neměla býti povolována a dále dovozuje, že ani proti Revírní bratrské pokladně v Zastávce ~ Brna exe~u~e neměla ~ýti 'p~volen~ na z,ákl~dě exekučního titulu znějícího proti
]memu podmetu, lezto rry z pravlllch norem nelze odvoditi že Revírní
bratrská pokladna jest oním podmětem, na nějž přešel záJazek určený

·~ čís.

13743 --

-
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'::"1

v exekučním titulu, a ježto vymáhající věřitel nepmkázal způsobem § 9
ex. ř. že závazek ten jiným způsobem přešel na Revírní bratrskou pokladn'u v Zastávce u Brna. Tento názor odůvodnila stěžovatelka poukazem na příslušné právní předpisy, podle nichž nemocenská oddělení,
t. j. pokladny bývalých Bratrských pokladen byla vždy v určitém území
sloučena v revírní bratrskou pokladnu, kdežto zaopatřovací oddělení
pokladny všech bratrských pokladen byla sloučena v jedinou tak zvanou
"Ústřední bratrskou pokladnu v Praze«. Stěžovatelka stále dovozuje, že
rozsudek nebyl vydán proti nemocenskému oddělení bratrské pokladny
v exekučním titulu uvedené a proto také na stěžovatelku přejíti nemohl. "
Otázkou, zda závazek bratrské pokladny v exekučním titulu uvedené
přešel na Ústřední bratrskou pokladnu v Praze, se stěžovatelka nezabývala a nechává bez povšimnutí i to, že i ona jest podle § 29 zák. ze dne
ll. července 1922 čís. 242 sb. z. a n. "úřadovnou« Ústřední bratrské
pokladny v Praze, že spravuje její jmění a že jest citovaným zákonem
rovněž prohlášena za podmět práva povinností. Než přes to rekursní
soud vyhověl stížnosti z těchto důvodů: Z § 27 a násl. zák. ze d.1e
ll. července 1922 čís. 242 sb. z. a n. o pojištění u báňských bratrských
pokladen jakož i z § 84' téhož zákona a § I vlád. nař. ze dne 22. pro:
since 1922, ós. 392 sb. z. a n. plyne, že bratrská pokladna uvedena
v exekučním titulu již neexistuje, ale může býti, hledě k § 5. cit. vlád.
nař. sporná skutková okolnost, zda v exekučním titulU uvedena bratrska
pokladna již skončila svou likvidaci a }da dozorčí úřad prohlásil činnost
její za skončenou a její agendu za prevedenou na novou bratrskou pekladnu. Nel2íe ovšem pochybovati o tom, že bratrská pokladna v exekučním titulu uvedená již neexistuje a že zanikla jednak v revírní bratrské pokladně v Zastávce u Brna (svým bývalým nemocenským oddě
lením nemocenskou pokladnou), kdežto její bývalé zaopatřovací oddě
lení, pokladna, zaniklo sloučením se ~~opa!ř0vacími pok!~dn~mi y.šec~
dosavadních bratrských pokladen podnzenych dozo,ru banskych ~radu
v novou tak zvanou "Ústřední bratrskou pokladnu v Praze«. Nem dale
pochyby, že z § 3 vlád. nař. čís. 392/1922 sb. ,z. a n. plYJle,.že 1?ráva
a závazky bývalých zaopatřovacích ?d~ělení. pr~šla na•. »U~tredm br~
trskou pokladnu v Praze«. Ale z tehoz vladmho nanzem plyne, ze
bratrská pokladna v exekučním titulu uvedená přešl;" dn;, 31. prosince
1922 v likvidaci a že měla prováděti svým dosavadmm predstavenstvem
podle dosud pl;tných předpisů nemocenské a zaopatřova~í pojiš.t~í až
do ukončení likvidace a do ustanovení orgánů podle zakona, Jmenem
a na účet příslušné nové bratrské pokladny za dozoru správní komise,
pokud se týče dozorčího úřadu, a není znám?, 2Jda tato ltkvld~c~ Je ukon:
čena. Nemůže tedy býti pochybnosti o tom, ze prah neeXlstuJI~1 bratr~ke
pokladně v exekučním titulu. uvedené exekuce p~volena byh u~melaJ
byla-li její Ukvidace již ukončena. Otázkou jest dale, zda na zakl~d~
shora citovauých právních předpisů mohla býti povolena proh revlrnl
.bratrské pokladně v Zastávce nebo proti Ústřední bratrské pokladn~
v Praze a po případě, zda vymáhající věřitel neměl ve smyslu § 9 ex. r.
prokázati na koho přešel závazek určený v exekučním titulu, ana strana
povinná tam uvedená již neeXistuje. Rekursní soud jest toho. uázoru, .že
vymáhající věřitel vzhledem k zákonu čís. 242/1922 a vl. nar. 392/1922

§. ~ ex. ř .. a po rozum,,: § 54 čís. 3 ex. ř. v exekučním návrhu
a. v~reJnou hstlllo~ prok";Zah,. Jla ~5lho 1?řešel závazek určený
exekucn;13' htulu a, J~zto vY13'aha]1C\ ventel teto povinnosti neučinil
zadost, shznost.1 vy~ovel. II navrh vymáhajícího věřitele zamítl. Po
s~:fl,~n,~Skutkove ~er;1 tohz llsto, zda jest již ukončena likvidace bratrské
~
v e:,e~ucmm titulu ~'vede?é a není tudíž vyloučeno, že exekut
,miste 1!vedenysrym predstavenstvem provádí dosud nejen
na
nemocenske, nybrz I zaopatrovací pojištění ve smyslu § 3 vlád. nař.
6s. 3?2/ I 922 sb. z. a n., V které13'žto případě jest při nejmenším pochybne,. zda by exek~ce nemohla byh povolena tak, jak se stalo, i když
povinna strana 0z;na~ena neb~la tak, jak jest uvedeno v exekučním titulu.
M1!il? to l~st RevI~l!l bratrska polC~adna, uvedená na druhém místě v exekucnll1~ nav~hu, »urad?vr;o.~«. U.st~e~n! bratrské pokladny pro pojištění
zaapatlOvacI a spr~vule leJ1 lmem lmenem a na účet Ústřední bratrské
pokladny ,v ~raze, la~ plyne ~ §,§ 29, 73, zák. čís. 242/1922 a není tedy
zc.el~ spravne tvrz,."m, z;e revI!:I\. b~·atrska pokladna nemá vůbec nic spolecneho se zaopat~ovacrm pO]1stemm, a může i tu býti pochybným zda
z~ toh?to stavu veC! r;esta9 ~ oznašení p~vinné strany název v ex'ekuč
J1lm navr}:u n~ druh.em ml~te po pr. v zavorkách uvedený, ježto i jím
lest p? 1?~lpade poshzena, "ustřední bratrSKá pokladna v Praze«, ovšem
sve uradovne v }':~st~~ce u Brna; Poněvadž soud, který má vydati
•. ? ~xekucm zanosl!, musI rozhodnouti na základě žádosti
pnhhz.ele k obsa~u právních předpisů a nemůže a nesmí konati
. .. ~e ~~eru uvede~em v § 9 ex. ř., bylo stížnosti vyhověno, an vymaha]1~1 .vent~l neprokazal I!s~inou veřejnou ve smyslu § 9 ex. ř., na
koho p, esel zav~ze~ v exekucmm titulu určený, ana bratrská pokladna
na
. m;ste ltved~ná ani podle jména již neexistuje a otázka ná,. revlrm br~trske pokladny v Zastávce u Brna je sporná. Bylo
sl!znosh vyhoveno vzhledem k ustanovení § 9, 54 ex. ř.
N e j v y Š š í s o ud nevyhověl dovolacímu rekursu.

D

ů

vody:

N~zoru r.ekur;,mího .soudu n~lze přisvědčiti p'o}ud, pokud uvažuje
o mozllos!IJ z~ puvod;m bra!r~k.a pokladna pro banské a hutní podniky
I oSlc~e, ba~~.k~ ~polec~osl! Jeste neskončila likvidaci a že snad dosud
prova~~ pOllstem v pInem rozsahu. Paragraf 120 vl. nař. ze dne ll. října
192'~ CIS. 197 sb. z:.a n. ustanovil,že "toto naříZlení a celý zákon ze dne
ll. cerven.ce ! 922 CIS. 2~2 sb. z. a n. nabude účinnosti ukončením likvi~a.ce. sloucenych bratrskych pokladen«. Podle vyhlášky ministerstva vereln~sh pracI ze .~'J1e 12. září 1924 čís. 202 sb. z. a n. byl jako tento den
~yhlas~n den I. r1Jna 1924, a bylo prohlášeno, že tímto dnem bude ukon,cena pusobn.ost nemocenskych a zaopatřovacích oddělení bratrských pokladen sloucených podle zákona čís. 242/22. Podle těchto zákonných
ustano~ení ukončila tedy dřívější jednotná bratrská pokladna pro báňské
a ~utm podniky rosické báňské společnosti činnost a již neexistuje:
Otazka nastupJtels~~l jest v zákoně čís. 242/22 a nařízení Zle dne
22. prosInce 1922 C1S. 392 sb. z. a n. upravena ohledně nároků z po,

-

čís.
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CIS. Ll! 40 -

863
iištění nemocenskéhD a zaopatřovacího. U těchto nároků nevyžaduje se
Zvláštní průkaz o pI-echodu závazků na revírní bratrskou pokladnu po
případě Ostřední bratrskou pokladnu, ježto jest upravena zákonem
Jinak jest tomu ohledně závazků, které nevznikly z poměru pojišťo
vacího mezi bratrskou pokladnou a jejími členy a o takové jde v souzeném přúpadě. Ohledné těch náraků stanoví § 4 vl. nař. č. 392/22, :že
mají býti zapraveny, po případě rozvázány, pokud podle právní jejich
pDvahy jest to možno. Jest nesporno, že nárok stěžorvatele v roce 1922
až 19:<4 již neexistoval a ze o něm mělo býti rozhodnuto podle cit. § 4
vl. nař. čís. 392/22. Jeho přechod na nové utvořené bratrské pokladny
ze zákona neplyne, musí tudíž býti prokázán dle § 9 ex. ř. vymáhajícím.
věřitelem. To se však nestalo. Již z toho důvodu nemohlo býti dovolacímu rekursu vymáhající strany vyhověno.
",I

čís.

13744.

Ve věcech pracovního soudnictví (zákon ze dne 4. července 1931,
131 sb. z. a n.) nemusí l:)ýti rekurs, a to ani rekurs k nejvyššímu
soudu, podepsán advokátem.
čís.

(Roz1h. ze dne 8.

září

1934, R II 304/34.)

P r a c o v n í s o u d žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d odmítl odvolání jako opozděné.
N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil odvolacímu
soudu, by o odvolání znovu rozhodl. V otázce, o niž tu jde, uvedl v
důvodech:

Rekurs žalobce proti rozhodnutí krajského soudu jako soudu odvolaciho není spolupodepsán advokátem. Nejvysší soud musel si proto
předem zodpověděti otázku nutnosti tohoto podpisu a uznal, že v souze;
něm případě tohoto podpiSU potřebí není. Podle § 36 odst. (1) druha
věta zák. o prac.soudech platí o rekursní lhůtě a ZJpůsobu podání fekursu obdobně ustanovení o odvolací lhůtě a podání odvolání. Ježto
§ 29 dt. zák. má v tom směru ustano,vení zvláštní a odchylně od c. ř. s.
stanoví že odvolání advokátem spolupodepsáno býti nemusí, platí to
nutně j' pro rekurs, bez ohledu na to, že se jedná o rekurs k nejvyššímu
soudu.
I,,",'

čís.
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úprava pachtovného při zemědělských pachtech (vládní nařízení ze
dne 29. července 1933, čís. 164 sb. z. a tL).
Všechny podmínky, na nichž závisí přípustnost úpravy pachtovného,
musely tn býti v době, kdy nařízení nabylo úcmnosti. Pozdější stav nerozhoduje.
(Rozh. ze dne 13. září 1934, R I 734/34.)

Návrhu pachtýře, by bylo pachtovné upraveno podle lád.h
řízení ze dne' 29.
cervence 1933,
čís.164
n s o u d vp rve
nI. os tna,
k
. sb
. z.a ,
o
1i c e v~hove!,. ~ e' u r sní s o u d návrh zamítl.
N e J v Ys S! S o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D

ů

vod y:

Pr~ P?sou_~ení, ~ří'Pustnosti. úpravy pachtovného je rozhodna doba
kdy vladm nallZen! ze dne 29. cervence 1933 čís. 164 sb. z. a n. nab J~
platnosti, fedy ,den ~4. srpna 1933. To plyne z jasného dosl
§y 1
tohoto nanzenI, Jenz praví, že může žádati o úpravu ten kdo ovu
k
sám n:~? se s~o~ rodInOU ?bdělává, a § 6, který při standvení , ~d~fu~k
pro větS! zemedelce mluv! rovněž v přítomném čas
p. d1' •
dvou <paragrafů jest vykládati tak že všechny odmín~· n~e p!S~ t~cht~
přípustnost úpravy pachtovného 'musí by'ti v ~obe· 'kdY' "nIC~Z zav!s!
,..
t· P d'··· t '
, 'y nanzenI nabylo
ucmnos,I. oz eJs! s av nerozhoduje. Dne 24. srpna 1933 neměl navrho
vatel narok na upravu pachtovného, poněvadž je zj istěn •
• dsrpna 1933 provozoval zvěrolékařskou praxi která mu y o).
az ,o
potřebný k ŽivobytI,'. Proto právem rekursní 'soud d ěr~a.se adkPen!z
v oné době zemědělská výroba nebyla pro nav'rhovate'losPhl
,usu d u,. ze
'
e avmm z rOjem
. h d' h d' N· k
Je o. uc o. u., ;;ro, u na upravu pachtovného nemohl mrb'ti " d •..
kdyz se zverole,k,arske praxe Vzdal Z toho důvodu J·e r h d Y t' pozk e]!,
'· b
l·
o'hnu! re .ursnI'h o sou d
u, ·J!ffiZ
y oduznán
nárok na úpravu ,p htozvne
,
a není vůbec třeba zabývati se dalSími vy·vody dovacl ?h
Ok' spravne,
o aCI o re ursu.

Zt

čís.
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POda~-1i 9t~žnik po pravoplatném zamítnutí návrhu na vyloučení zaavenyc

yec~ z e".ekuce, podle § 251 ex. ř. nový návrh na

loučení

~ exek~ce, je~3' ~~,tý~al týchž věci a byl odůvodněn týmiž skut~nostmi

J~~~ n~vr~ dnveJS1, Jde o věc právoplatně rozhodnutou třebaže se dři'
~~JSžt navr ?~íral. po právní stránce o ustanovení § 2in čís. 6 ex ře - o pozde]si navrh o ustanovení § 251 čís. 5 ex. ř.
. ','
(Rozh. ze dne 13. tiří 1934, R I 925/34.)
Návrh dlužníka ze dne 12. prosince 1933 by byl
'•
~~s~abavené ,věci, jež!o jich. nevyhnutelně porr'ebtÍ.je prao z;~~~: :::k~~~
únor~ ~~jfr~vo~ftne z3lmltnut. Novém1!,.náyrhu dlužníka ze dne 13.
s tol i c
a zruksena exe~uce ve pfJc~ne týchž věcí, s o udp r v é
. e vy. o.ve, r eur snl s o u d navrh zamítl
obo~ e L': y s s! ~ o u d • k dovolacímu rekursu dlužník~ zrušil usnesení
dne 1~~"J~~aS~~~~l s predchozím řízením a odmítl návrh dlužníkův ze

'6'·1

Důvody:

. Stěžovatel učinil již 12. prosince 1933 návrh ah
., •.•
kmh zabavených pod poloižkou 8 ' ,.
'h
' y exekuce ve pncme
,
. za]emm o protokolu byla zrusena,

čís.
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opíraje jej o to že těchto knih potřebuje nevyhnutelně pro provoz své
živnosti kupecké a technické poradny. Návrh ten byl však usnesením
z 1. ún~ra 1934 pravop1atně zamítnut. Nový ná\ITh, o kterém bylo rozhodnuto usnesením prvního soudu ze dne 28. března 1934 a napadeným
usnesením, zněl též na zrušení exekuce ve příčině t Ýc h ž věc í a byl
odůvodněn týmiž skutečnostmi, jako návrh dřívější. Jde tedy o věc pravoplatně rozhodnutou, takže nižší soudy neměly o návrhu nově rozhodovati nýbrž měly jej odmítnouti. To, že stěžovatel dřívější návrh opiral
po p; á v n í stránce o ustanovení § 251 čís. 6 ex. ř., kdežto pozdější
·návrh o ustanovení § 251 čís. 5 ex. ř., nemůže na tom nic měniti, poněvadž posouzení, pod které ustanovení § 251 ex. ř. by zabavené věci
spadaly, jest otázkou právní, kterou řeší soud, a nezáleží na tom, zda·
navrhovatel má mylný právní názor a podřaďuje věc pod jiný důvod
§ 251 ex. ř. (sr.ovn. rozh. čís. 11.927 sb. n. s.). Stěžovatel v novém
návrhu poukázal sám k tomu, že se podřadění v návrhu dřívějším stalo
omylem, ač ze skutkového děje bylo jasno, že pro návrh přichází v úvahu
čís. 5 a nikoli čís. 6 § 251 ex. ř. V tom směru mohl podati proti prvnímu
usnesení reku'rs. K pravoplatnosti rozhodnutí jest přihlížeti v každém
údobí řízení, nejen v řízení sporném, nýbrž i v řízení exekučním a nesporném neboť základní zásadou soudních řízení jest, aby o téže věci
nebylo ~ozhodováno opětovně, po přfpadě s různými výsledky (srovn.
§§ 240,261, 475 poslední odstavec c. ř. s. a § 41 el, zák. čís. 100/31
o nesporném řízení).
čis.
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Uvalení konkursu na jměni povinného nebrání tomu, by se nebylo
domáháno uspokojeni práva na oddělené uspokojeni návrhem na povoleni exekuce řízeným nikoliv proti správci úpadkové podstaty, nýbrž
proti povinnému_
Bylo-Ii uvalení konkursu veřejně vyhlášeno a v exekučním návrhu
výslovně uvedeno, nevadi, že v návrhu nebylo také uvedeno, že povinný
jest v té příčině zastoupen správcem úpadkové podstaty, a nemůže to
býti důvodem !< zamitnutí návrhu.
(Roth. ze dne 13.

září

1934, R 1 926/34.)

Vymáhající věřitel navJ'hl po prohlášení konkursu na jmění dlužníka,
povolení exekuce proti dlužnlku. S o udp r v é s tol i c e exekuci povolil, rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl, maje za to, že měl
býti řízen proti správci konkursní podstaty dlužníkovy, nikoliv proti
dlužnlku osobně.
N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil rekursnímu
soudu, by, nehledě k důvodu, z něhož zamítl návrh na povolení exekuce,
o rekursu znovu rozhodl.
Důvody:

Ustanovením § 5 konk.

ř.

nelze

odůvodniti

názor rekursního soudu,

že návrh na povolení exekuce měl býti řízen proti správd úpadkové pod-

staty povinného a nikoli proti tomuto osobně. První odstavec tohoto zákonného ustanovení zakazuje od prohlášení konkursu úpadci jen by nenakládal svým jměním, které tvoří úpadkovou podstatu. Při náv~hu vymáhajícího věřitele na pmrolení exekuce proti úpadci nejde však o jeho
nakládání s takovým jměním, nýbrž o jednání vymáhajíciho věřitele. šlo
o právo na oddělené. uspokojení, které podle § 12 konk, ř. není prohlášením konkursu dolceno, a prohlášení konkursu nebránilo tomu by vy_
máhající věřitelka se nedomáhala exekucí uspokojení tohoto práva. Podle § 9 .e~. ř. mohla exek~ce. míti J?í:sto jen 'proti povinnému uve?epému
v exekucmm htulu, proh ]lne osobe jen, kdyz povmnost v exekucmm titulu stanovená přešla s něho na tuto osobu. Takovou osobou však není
ani úpadko.vá p~dstata ani její správ~~. Úpadková podstata není týmž
podmetem Jako upadce (srov. roih. CIS. 4181 sb. n. s.). Prohlášením
konkursupozbýv~ jen úl'adce ve. příčině jmění patřícího do úpadkové
podstaty procesm ZJPŮSObllosti a nastává v té příčině jeho zákonné zastoupení správcem úpadkové podstaty (srov. rozll. čís. 6420 sb. n. s.).
Je nePochybné, že i proti procesně nezpůsobilému lze vymáhati náTok
exekucí. Ovšem nabývá usnesení účinnosti, bylo-li doručeno jeho zákonnému ~ástupci. K nedo~tatku zákonného zastoupení jest podle § 6 c. ř.
s., J~nzt;odle § ~8 ex. r. platí i v řízení exekučním, přihlížeti z úřadu.
Ponevadz uvalem.konkt~rsu na jmění povin~~h,o bylo veřejně vyhlášeno
ca muselo tedy byh znamo I soudu poVOlu]1Clmu exekuci - nehledíc
k tomu, že v návrhu to bylo výslovně uvedeno - nevadilo, že v návrhu
neb~lo uvedeno, že povinný jest v té příčině zastoupen správcem úpadkove podstaty, a nemohlo to býti důvodem k zamítnutí návrhu. Rekursní
soud však, vycházeje z nesprávného námru,nezabýval se dalším dů
v~de!ll· uplatň.o~a~ý~.~ :ekursu, totiž, že prý podle poměrů nedalo se
oc~kaY,a~1 d?~11em vytezku,.které by !ll0hly býti použity k uspokojení vyn:,,~a]lcI v~ntelky a n~staclly by am ke krytí útrat, a že proto neměla
?yh vnucena sprava vubec povolena a bylo proto uznati, jak ve výroku
Jest uvedeno.
čís.

13748.

Pro spor, jímž jest se domáháno předání vyklizeného ná jeruního
předmětu na základě ustanovení nájemní smlouvy, platí kratši lhůty
§ 575, prvý odstavec, c. ř. s., třebaže nebylo žalováno i o zrušení nájemní smlouvy.
(Rozh. ze dne 13. září 1934, R I 1001/34.)

• Ža~obě pronajímat~lů na nájemce o předání vyklizeného nájemního
predmetu pro ce snl s o u cl p r v é s tol i c e vyhověl. O d vol ac í
s o u d odmítl odvolání žalovaného jako opozděné ježto bylo podáno až
po uplynutí osmidenní lhůty § 575 prvý odstave~ c. ř. s.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl' rekursu žalo;aného proti odmíiadmu usnesení odvolacího soudu.

D ů vo d y:
. Pro. posou~ení, zda jde o spor r;ájem?í, v němž platí kratší lhůty
l1vedene v prvem odstaVCI § 575 c. r. S., Jest rozhoclnym obsah žaloby a
Civilní rOzhodnuti XVI.
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její konečné žádání, jak sám stěžovatel uvádí (srov. rozh. čís. 4890 a
12.535 a j. sb. n. s.). V souzeném přrpadě tvrdili žalobci v žalobě, že při
uzavření nájemní smlouvy bylo ujednáno, že pronajímatelkám, nebude-li
zaplaceno nájemné, přísluší právo nájemní poměr okamžitě rozvázati, a
dále tvrdili že žalovaný déle než půl roku nájemné nezaplatil, ač byl
opětovně upomenut a naposled vyrozuměn dopisem ze dne 16. března
1934, že, nezaplatí-li dlužnou činži do 24. března 1934, bude se pokládati nájemní smlouva za rozvázanou a bude se domáháno vyklizení najatých místností. Z tohoto obsahu žaloby i z jejího 'konečného návrh~
vynlývá zřejmě, že se žalobci domáhají nároku na základě ustanovem
nájemní smlouvy, 1. j. vyklizení místností jako konečného výsledku, na
němž jim právě záleží. Jest Ihostejné,že nebylo ·žalováno o zrušení nájemní smlouvy a že se v žalobě tvrdilo, že nájemní smlouva byla dnem
24. března 1934 rozvázána, neboť to nemůže nic změniti na povaze
sporu jako sporu, jenž se týká nájemního poměru jako takového a v němž
se žádá vrácení najaté věci, 'lždyť právě zmšením nájemní smlouvy s~
odůvodňuje žádané vyklizení a není nutným současný Yýrok rozsudkovy
o zrušení nájemní smlouvy, jež je v takovém připadě jen otázkou před
určující. Pro řízení o žalobách o vyklizení a o odevzdání najaté. věci
(§ 573 c. ř. s.) platí podle stálé soudní praxe (srov. rep. čís. 196 býv.
nejv. soudu ve Vídni - čís. 967 úř. sb. a rozh. čís. 2730, 4890, 53'20,
6009, 8501 a 8873 sb. n. s.) zvláštní ustanovení § 575 prvý odstavec
c. ř. s. o kratších lhůtách k opravným prostředkům, neboť nutkavost
sporu nájemního v § 571 e. ř. s. zdůrazněná a zájem strany na brzkém
uskutečnění jejího nároku platí i v tako·vémto sporu. Právem proto
odmítl odvolací soud odvolání pro opožděnost, ana nebyla zachována
osmidenní lhůta stanovená v § 575 prYý odstavec c. ř. s.
čís.
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Obchodnl pomocnici (zákon ze dne 16. ledna 1910, čls. 20 ř. zák.).
Z toho, že obchodní pomocnlk nepoužil oprávněni k předčasnému
vystoupeni ze služby, ježto mu zaměstnavatel přikázal podřizené služby
nesouvisejlcí s jeho služebním postavením, nelze vyvozovati, že nesmel
odepříti konáni služeb, jež mu podle smlouvy nepříslušely. Odepřeni takovýchto služeb nezakládá pro zaměstnavatele propouštěcí důvod podle
§ 27 čís. 4 zák. o obch. pom.
(Rozh. ze dne 13.

září

1934, Rv I 1629/32.)

zalobce byl u žalované firmy zaměstnán jako vedoucí směny. Ježt"
konati přikázané mu práce míchačské, byl žalovaným propuštěn.
o zaplacení služebních ~ požitků ~~ zákonn?u Yýpovědní ~ l!,~tu
bylo vyhověno S o u d y v sec b trl S t o II C, N e J v y s S 1 m·
s o ude m z těchto
odepřel
Zalobě

důvodů:

6e

Neprávem vytýká dovolatelka odvolacímu soudu, že prý přehlédl, že
žalobce stalo ze dvou důvodů, především proto, že se do-

propuštění

pustil opětných poklesků ve službě jako vedoucí směny, a dále proto, že
se zdráhal konati přikázané mu práce, neboť v rozsudku odvolacího
soudu bylo zevrubně vyloženo, že žalobcovy poklesky ve službě vedoucího směny nepokládala žalovaná firma za dŮvod k jeho předčasnému
ropuštění nýbrž že byl pro ně jen písemně napomenut, a že k proPuštění doŠlo z toho důvodu, že se žalobce zdráhal konati práce nově mu
~řikázané. Jest proto správný názor odvolacího soudu, že pro spor jest
rozhodnou. ot~zka, zda žalovan~~ firm~ byla oprávněna uplajňovat~ j~!{Q
ropouštěcl duvod podle § 27 C1S. 4 zák. o obeh. pom. skutecnost, ze zalobee odepřel konati práci míchače, pokud se týče pomocného dělníka.
Jest sice souhlasiti s dovolatelkou v tom, že podle § 26 čís. 2 zák. o obch.
om. jest zaměstnanec oprávněn vystoupiti předčasně ze služby, když za- .
~ěstnavatel poruší podstatná ustanovení služební 'Smlouvy, a domáhati
se pak na zaměstnavateli náhrady ,podle § 29 zák. o obch. pom. Leč tOe
hoto práva zaměstnanec užíti sice může, ale nemusí, neboť mu přísluší
jako při jiné smlouvě předC'lším právo trvati na splnění služební
smlouvy zaměstnavatelem. Z toho, že obchodní pomocník nepoužil oprávnění k předčasnému vystoupení ze služby, nelze tedy vyvozovati, že by
nesměl odepříti konání služeb, jež mu podle smlouvy nepříslušely, a že
takové odepfení zakládá pro zaměstnavatele propouštěcí důvod podle
9 27 čís. 4 zák. o obeh. pom. Podle § 27 čís. 4 zák. o obeh. pom. jest dů
ležitým důvodem, opráviíujídm zaměstnavatele k předčasnému propuštění vzpírá-li se zaměstnanec vytrvale vykonávati s v é služby nebo podrobiti se zaměstnavateloYým nařízením, odůvodněným předmětem služebního Yýkonu. Dovolatelka tvrdí, že přikázání prad míchačskýeh žalobci se musilo státi v zájmu služby a že tedy žalobce, odepřev je konati,
vzp íral se podrobiti se nařízení zaměstnavatelovu, avšak při tom pře·
hlíží, že zákon v § 27 čís. 4 má na mysU jen služby, k jejichž konání
jest zaměstnanec podle služební smlouvy povinen, jak plyne ze slov
»své služby «a »služebního výkonu«. Nižšími soudy bylo zjištěno, že žalábce byl u žalované firmy zaměstnán jako vedoucí směny a že byl phhl;išen u Pensijního ústavu.k nensijnímu pojištění, pročež jeho služební
poměr byl právem posuzován podle záJkona ze dne 16. ledna 1910
čís. 20 ř. z. Ze služba mÍ'Chače, kterou ž<alobce odepřel konati, byla
jiného, podřízenějšího druhu, než služba vedoucího směny, toho si byly
podle celého Yýsledku jednání ve sporu obě strany vědomy a také nižší
soudy vycházely z tohoto předpokladu, neboť posuzovaly žalobce vzhledem k jeho postavení vedoucího směny za obchodního pomocníka, konajícího vyšší služby a požívajícího Yýhody pensijního pojištění, a odvolací
sou·d správně dodal, že tu bylo nťObezpečí, že by žalobce přišel zvláště
o Yýhodu pensijního pojištění, kdyby přijal nižší služební postavení
míchače nebo místo pouhého pomocného dělnika, které mu bylo podle
zji~tění nižších soudů nabízeno. Nebylo proto ani tř'eba blíže zkoumati,
v cem záleží služba míchače, čím se liší od služby vedoucího směny,
a "da změna v žalobcově služebním postavení byla nebo měla býti jen
prechodná a byla spojena se snižením služebního platu. Ze byl žalobce
sproštěn svého původního postavení jako zodpovědný vedoucí směny
bylo zjištěno již v rozsudku prvního soudu, takže spisům odporúje dovo:
la!elčmo tvrzení, že se o tom první soud nezmínil. Pro spor ostatně není
55'
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rozhodné, zda toto předcházející sproštění žalobce jeho postavení jako
zodpovědného vedoucího směny noční a ustanovení jeho jako druhého
vedoucího směny denní bylo opatřením trestním čili nic, neboť záleží
jen na tom, zda byla žalovaná firma oprávněna, by žalobce propustila
okamžitě proto, že odepřel konati služby míchače pokud se týče pomocného dělníka. Již v rozhodnutí čís. 215 sb. n. s. bylo vyloženo, že není
důvodem okamžitého propuštění podle § 27 Č. 4 zák. o obch. pom.,
zdráhal-li se zaměstnanec, přijatý na vedoucí místo, konati služby podřízeného druhu, které mu podle smlouvy nepříslušely. Nejvyšší soud
nemá důvodu, by se od tohoto právního názoru v souzeném případě odchýlil.
čís.
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Po jišťovací smlouva.
Význam pojmu "řidičské povolání«.
Sedl-li řidič vedle pána vozidla řídícího vůz, aby bděl nad řízením
vozidla nebo jen aby převzal řízeni kdykoliv pán vozidla mu je přenechá,
jest ve výkonu svébo řidičského povolánI.
Vysadil-Ii pán vozidla řidiče z povolání, jehož měl pojištěného proti
úrazu, z řízení vozidla a svěříl-Ii řízeni řidiči amatéru majícímu řidičskou
zkoušku za dozoru řidiče z povoláni, není v tom o sobě neopatrnost podle §§ 1297, 1299 obč. zák.
(Rozh. ze dne 13.

září

1934, Rv I 2187/32.)

;,11

Žalující firma byla pojiš1ěna u žalované pojišťovny pro případ úrazy
auta žalující firmy, pro případ smrti z úrazu na 20.000 Kč. Pn
srážce auta žalující firmy, řízeného jejím ředitelem F-em, byl řidič žalobkyně, sedící vedle ředitele, tak těžce poraněn, že následkem úrazu
. zemřel. Žalobě firmy proti pojišťovně.o vyplacení 20.000 Kč proce sní s o udp r v é s to 1 i c e vyhověl. D ů vod y: Sporné je jen,
jak jest vykládati zvláštní v pojistce uvedenou podmídku: Pgjištěním
jsou kryiy jen úrazy (řidiče), utrpěné v povolání jako šofér. Zalovaná
strana připustila, Zoe nespadají pod pojištění jen úrazy utrpěné při řízení
auta, nýbrž i jiné, které se přiházejí při jiném výkonu povolání řidiče,
než právě při řízení. Již z toho plyne nesprávnost názoru žalované, .že
řidičem jest míněna jen osoba auto řídíd a že, nebýti dodatku zvláštmch
podmínek »při výkonu svého povolání« mohl by tímto řidičem býti
i řidič amateur. Pojmu »řidič" je použito jako rovnocenného s pojmem
šo,fér, tedy řídič z povolání, jak vidno i z toho, že v dopise ze dne
10. února 1926 užívá žalovaná obou pojmú jako stejnoznačných. I v pojistce je ve zvláštních podmínkách použito pojmu šofér a tím vyznačeno,
že v pojistce použitým pojmem »řidič" jest rozuměti jen řidiče z povolání. I celá instituce tohoto druhu pojištění má za účel, by majitelé aut
měly své .šoféry pojištěny proti úrazúm při jich povolání se přiházejícím.
Te nespomo, že v souzeném případě přichází jako pojištěný v úvahu
Karel B. který byl u žalující řídičem auta »Prag-a«. Zúžuje se tedy
řešení sp'oru na otáZku, zda Karel B. utrpěl ,při nehodě dne 29. listořídiče

-

padu 1930 smrtelný úraz vykonávaje ve smyslu zvláštních podmínek
y ža!o~kyně. J;l~lo zjištěno,
že Karel P. dovazel v kllhcky den z pnkazu ZalUjlCl resp. lejího k tomu
oprávněného ředi~ele toh~to a ješt~ .3 úředníky žaluÚcí. strany z továrny
z H. do Prahy.a ~e se me! pak vrahl! s autem do garáze. Auto sice řídil
ředitel F., ale ~ofer .B. ,nejel sseb?u pro zábavu jako cestující, nýbrž ve
své vlastnostI jako sofer. Byl hy jlste musel převzíti kdykoliv řízení na
rozk~z .ředitelův, by.l b~ i !l:'use! opraviti příl?a~né poruchy, bděl, jak
prokazano, nad spraynym nzemm vozu, davaje rediteli teprve as měsíc
k řízení a~ta opravnenem~ ~ te<ry ještě ~ezkušenén:u F-ovi potřebné pokyny, a mel pak au!o zave~tr 3'pet. .lak zalovaná priznala vztahovalo se
pojiště~í p'el~n !la ur3'zy. p.H nzem vozu, nýbrž i při jiném výkonu povinnosl! ndlcskych (crstem, oprava. vozu atd.). Takovouto zhusta se
vyskytující povinností šoféra je, že doprovází majitele auta sedě vedle
něho, by bděl na,? správným řízení.m vo~u, je kdykoliv ,převz~l, případné
poruchv po ceste odstraml a, kdyz maJitel vozu dojel na místo určení
vrátil se po ,případě s ~ut~m zpět. Karel B. utrpěl tedy dne 29. listo:
padu 1930 uraz} vykonaVale své povolání jako šofér. Není rozhodným
že toto povolám záleželo v něčem jiném, než v řízení vozu neboi
:vláštr;~ po~mínky zúžují si~e ručení na úrazy utrpěné v povolání jako
s?!er, nzem }O};U le~t vs~k l~n částí tohoto povolání a ručení, pokud se
!yce ur~zy ~~I nzen!,.'!enl, as by .~e !a~ moh}o st~!i" vá~án? P?dmínkou,
~e ~USI ndl; o~obne ndl!l, presne]l recen?, ze nendl-h sofer, je zásadně
la~ekol.lv ruc~m .za jeh? ?raz .vyloučeno. Ze te.nto výklad zvlfrštních podmrn~k Je spravny, vys~lta I z 11Ch genese, lak le dotvrzeno vypovědí znaleckeh? sve~a ?-a. yrazové pojištění řidičů je totiž nyní a bylo již
v.• ~obe uzavrenr, pO)Istk)'. upraveno. dohodou, podle níž všechny poJIst ovny zachovava]I umtý tarif. Pred touto dohodou vyskytovalo se
pojištění,
znějící
výslovně
na úraz při řízení , ale autodohodou tento
.
v._
•
pOl~I.'; rOZS1ren na :rrazy v povolání (nižší tarif) neb i mimo povolání
(VySSl tani). Autortlm autodohody byl tento pojem jasný nepočítali však
na t~k zv!áštní případ, jako je souzený. To však, že oni ~po nich i žalovana pouzlteho pOJmu, pokud se týče obratu správně a úplně nedomyslili
nemůže zbaviti pojištěnce práva na výplatu pojistného. Takové nedosta:
tečné ujasnění si pojmu, pokud se týče obraiu ve smlouvě použitého šlo
?Y I tak ve smyslu § 915 obi'. zák. k tíži žalované, to tím spíše, že má
radu odborníků a tedy i možnost a povinnost jasně se vyiadřovati. V Souzeném připadě nelze tedy než z logického výkladu zvláštních podmínek
smlouvy za to míti, že v pojistce smluvená !pojistná přfhoda nastala (čl.
278 obch. zák.). O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. O ů
vod y: Nelze podle zjištěných skutečností pochybovati o tom, že Karel
~; v době úrazu .byl ve výkonu svého povolání, když, sedě v přední
casti vozu vedle reditele žalující strany F-e, doprovázel ho při jízdě
d? P., kam zřízenci žalobkyně byli služebně dopravováni, a odkud měl
VIIZ zpět dopraviti, i když sám auto osobně neřídil, neboť k jeho šoférským služebním povinnostem, tedy k výkonu jeho povolání jako šoféra
strany žalující náleželo i to. Přihodil-li se mu při tom úraz jest žalovaná povinna tento úraz podle pojistky krýti, nebol' se smlo~vou zavázala ve smyslu pojišťovacího návrhu právě odškodniti úraz, který utrpí
pojišťovací sml~t;vy své.. l'0v?lání jak~, šofér
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ve výkonu svého povolání šoférského řidič pojiště~ého ,~uta" t. j. osoba,
která podle jasných intencí ob?~ st:an k sluzeblllmu nzelll a ,obsluhování auta žalobkyní bude po pnpade byla s]ednana. JISto lest, ~e kdyby
se byl přihodil úraz řediteli f-ovi, tidíc!mu a~to" nebyla"by zalovana
k odškodnění smluvně povinna, ponevadz prave, ac auto ndll, .~yl SIC~
jeho faktickým řidičem, nikoliv však řidičem ve ::mys~u pOJ1s~~vac~
smlouvy t. j. šoférem z povolání ve službách žal?bkyne, ,urcepymk, ;,zen~
auta. Lze též připustiti, že žalovaná strana pp uzavlralll"pO]lstovacl
smlouvy se žalobkyní na možnost sporného pnpadu nepomyslela, ale to
není důvodem k odpírání smluvní povinnosti, vyplývajíc~ z rozum~é?o .a
nenásilného výkladu smlouvy, neboť podle něho ~ryt Je. ur~z, ktery sofer
utrpí ve výkonu svého povolání ,bez ohledu n,a; zpu?ob, ykym se t? s!an~.
Měla-li býti žalovaná zabezpecen~ .prot~ pnpadum !lrazu, ktery . soler
utrpí sice při výkonu svého povolalll, avsak m~oh pn oso}>mn; VY,~onu.
jednotlivých šoférských funkcí, t. ]. l1lkohv pn bezprostred~lm, nzen!
vozu nebo úkonů s ním souvisejících, musila ~by ,to ve smlouve yyslo~n~
vytknouti a neučinila-Ii tak, jde toto nedopatret;' neb op~mmul! na )e]1
vrub a nem'ůže z něho vyvozovati důsledky na ukor druheho smluvmka.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vo d y:

Stačí poukázati na správné odůvodnění .n8!padeného ro~sudku, jež
dovolacími vývody vyvráceno nebylo a k ]Imz ]est, dodal!., \odstatu
pojmu řidičské povolání jest vymeziti p.odle ,?k?l~l.Osl! .konkre.t~lho
padu. Sedí-li tedy řidj~ ve,dle pána vOZIdla. ndlClho ~uz ať)lz z,a l!~
účelem, hy bděl nad nzemm VOZIdla nebo len !'by prev~al n}en~ k;llkoliv pán vozidla mu je přenechá, jest ve vykonu ,sv.eho ndlcsklého
povolání. Zda by řidič byl ve výkonu svého povolam, kdyb~ mIs!?
pána vozidla byl řídil auto druhý řidič,~ povol~ní zamestna;,Y
u téhož pána vozidla, nebo l~dyby: by!. z, pnk,azu pana ~ozldl~, sel
pěšky na určité místo, kde m~1 prevzIl! r~zem v?zu, netreba. r~sl~l,
poněvadž o tákové případy nejde. Tento vyk~,:d vykonu povolam,pdičského nemůže zvrátiti ani výtka, že nebylo zadnou stranou ,pomysleno na souzený případ při uzavírání pojišťovací smlouvy, n~bot ]e~t pochopitelné že nelze domysliti všechny možné dru~y a zp~soby urazu
přihodivší' se řidiči v jeho řidičských funkcí'Ch l!ro,]e]IC~, obsahlou ro~ma:
nitost a jest proto pojišť?vací smlouvu,! konkretmch rpnpadesh vyklad-:h
tak, by to odpovídalo zasadam po\hveho sty:ku (§ 914 obc. zak., a cl.
278 obch. zák.). Neodpovídalo by vsak pochvemu styk;" kdy?y z .vY.kazu
řidičského povolání krytého pojis!kou měly p~h vyl?uceny nektere use~~
pojmově těžko určitelné a zavlsle na ~~bovul! ]~?ne str~ny. ,Nelze ta:ke
uznati že žalující strana zavmIla pO]1stnou l!nhodu hm" ze ,vysadIla
. řidiče'z ovolání jehož měla pojištěného prol! úrazu, z rJ;:em a~ta a
svěřila d~ení svému řediteli f-ovi, řidiči amatéru, neboť . ."~eob,ecn~ pojišťovací podmínky to nezakazují a řízení ,auta F-..em ma]lclm r!dlCskou
zkoušku za dozoru řidiče z povolání nem o sobe neorpatrnosh podle
§§ 1297 a 1299 ooc. zák.

P:'-
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samostatnému podnikateli (obchodnímu jednateli)
na provisi z obChodu nevyřízeného.
(Rozh. ze dne 13.

září

nepřísluší

nárok

1934, Rv I 835/33.)

Žalobce domáhal se na žalované firmě zaplacení provise z obchodů
jím sprostředkovaných. 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:

Nesejde na tom, zda žalobce jako obchodní cestující byl zaměstnan
am žalované (obchodním pomocníkem), či samostatným podnikatelem
(obchodním jed.n~tel<;m) '. neb?ť, v ůbou p~ípadech rozhodUje ? spl~~nost!
prov/se v prvm rade u]ednam smluvmch stran. V souzenem pnpade
tvrdí žalobce, že bylo ujednáno, že mu přísluší 10% provise za všechny
obchody jím zprostředkované bez ohledu, zda příkazy finně jím sdělené
byll" vyřízeny, pokud se týče zda byly později stornOVány neb nebyly
z nějakého důvodu efektovány. Nižší soudy zjistily však, že bylo ujednáno jen, že žalobci přísluší 10% provise ze všech přímý·ch a nepří.
mých obchodů a že nic nebylo ujednáno o tom, kdy provise bude splatna
a že příslušeti bude žalobci, i když nebude některý přfkaz proveden,
pokud se týče bude obchod dodatečně stornován.
Nebylo-li o splatnosti provise nic ujednáno, měl by žalobce, kdyby
ho bylo lze pokládati za obchodního pomocníka, podle § 10 zák. ze dne
16. ledna 1910 ř. z. Č. 20 nárok na provisi až po dojití placení ze zprostředkovaných obchodů. Je-li však .samostatným podnikatelem (obchodním jednatelem) není zákonného ustanovení, ale poměr mezi agentem
a principálem nasvědčuje zřejmě tomu, by společnou námahou a prací
bylo docíleno zisku, z kteréhož se má agentovi dostati náhrady za jeho
činnost. Pokud však nedošlo k zaplacení, nelze mluviti o zisku (Staub Pisko, 1908, str. 302), a proto nepřísluší mu nárok na provisi z obchodu
nevyřízeného. V souezeném případě bylo zjištěno, že obchody v žalobě
uvedené, z nichž žalobce žádá provísí, dosud nebyly provedeny, ježto
kupitelé zboží dosud neodvolali a neodebrali, a že tedy peníze za toto
zboží dosud žalované firmě nedošly. Že by žalovanou firmu stíhalo ně
jaké zavinění na tom, nebylo ani tvrzeno, ani prokázáno.
čls.

13752.

Přípustnost pořadu práva, domáháno-li se na okresu náhrady škody,
ježto okres, prováděje práce kanalisační a stavbu silnice, zanedbal povinnou opatrnost, které musí dbáti každý, kdo provádí kanalisační práce
nebo stavbu silnice.
(Rozh. ze dne 13. září 1934, R II 187/34.)
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Zalobní nárok proti okresu na náhradu škody vyvozovala žalobkyně
z toho že žalovaný okres dal provésti poblíž stavení žalobkyně úpravu
silnice' a kanalisaci, že při těchto pracích, zejména při provádění kanalisace, byl? vykopána j~~a pro sv?d vody z okoln!c}; pol!, že b~~ v pepří
pustné bllzkosti stavem zalobkyne a v hloubce vetsl, nez saha]! zaklady
staveni žalobkyně, proveden výkop pro kanalisaci a že tím porušeny byly
základy stavení žalobkyně, kteréžto stavení, pozbyvši v základech pevné
oporv se počalo hroutiti a bylo citelně poškozeno. Námitce nepřípust
nosti" pořadu práva s o udp r v é s tol i c e vyhověl a žalobu odmítl.
Rek u r sní s o u d zamítl námitku nepřípustnosti pořadu práva. D ů
vod y: Prvý soud má za to, že jest tu pořad práva vyloučen, poněvadž
úprava silnic a provádění kanalisace jest uložena okresu v §§ 30, 75 zak.
ze dne 14. července 1927 čís. 125 sb. z. a n. při obstarávání péče humanitní zdravotní, sociální a hospodářské z důvodu veřejného zájmu a náleží tudíž do oboru správy veřejné a do činnosti veřejnaprávní. Avšak o to
v'souzeném sporu nejde, ježto ·žalobkyně nepopírá, žež.alovanému okresu
tato veřejnoprávní. funk~e 'Příslu~í,. netv!dí, že n.em~l úp~a~u silnis~ ~
kanalisace prováděti, nybrz tvrdl, ze mel tato zaJlste vereJne prospesna
zařízení prováděti tak, by tím nebylo do její vlastnické sféry, tedy do
jejíbo soukromého práva rušivě a škodlivě zasaženo. Předmě.t~m sporu
není veřejnoprávní účel, nýbrž to, že žalovaný okres, provádeJe stavbu,
žalobkyni poškodil. Zalabkyně není v tomto sporu k žalovanému okresu
v poměru podřadnosti, nýbrž v poměru souřadnosti, žaluje jako rovný
rovného jako soused žaluje souseda proto, že při výkonu svého práva
překročÚ toto právo a, prováděje stavbu, vsáhl rušivě do jeho soukro;ného
práva vlastnického a tím ho poškodil. Staví-li na příklad ohec skolu,
tedy zařízení zajisté obecně prospěšné a do oboru veřeiné správy náležející, není proto ještě oprávněna vsáh~?uti .do vlastnictví sousedo~a
a zastavěti mu kus jeho pozernku a nemuze byl! o tom pochybnosh, ze
zasažený soused může se v takovém případě domáhati ochrany u řád
ných soudů. Jde tedy v souzeném sporu o poměr soukromoprávní a tr>
tírrt vice ano podle tvrzení žalované strany došlo mezi ní a ža~oUkyn~
dokonce'i k dohodě podle níž se žalovaný okres zavázal provésti na
domě žalobkyně opravy, jichž se na něm domáhala (rozh. čís. 130 I,
9719 sb. n. s.). Náleží proto tento spor před řádné soudy.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

V § I j. n. je vyslovena zásada, že ~ou~ům pIíslu~í rozhodova:i
a § 1338 obc. zak. pnkaznJe spory o nahradu škody řádným soudům, předpokládajíc, že uplat~ovan~ nárok má
základ v právu soukromém. Jde tedy o to, zda uplatňovany narok na
náhradu škody tkví v právu soukromém čili nic. Záleží tudíž pro rozhodnutí otázky přípustnosti pořadu práva pro žalobní nárok na tom,
zda žalobkyně vytýká 'žalovanému okresu zanedbání povinnosti veřejno
právní, či soukromol'rávní (srov. rozh. čís. 12001, 126~8 sb. n. s.) .. J~st
přisvědčiti stěžovateli, že provádění kanalisačních pr::rCl a stavba .s11mc~
náleží k úkolům, jichž provádění je uloženo okresnímu zastupllelstv,

o nárocích soukromoprávních,

-

podle §§ 30 (2) a 75 zákona ze dne 29. února 1920 čís. 126 sb. z. a n.
v doslovu zákona ze dne 14. července 1927 čís. 125 sb. z. a n. Než žalobkyně neopírá ~vůj žalobní nárok. o t?, že. porušil ,žalovaný okres tuto
zákonem mu ulozenou povmost a hm Jl ZPUSobll zazalovanou škodu na
jejím majetku, ne?pírá t~díž zažalovaný nárok o zanedbání veřejno
právní povinnost~. zalov~n~nm okr~su zákon~n: uložené,. nýbrž tvrdí, že
žalovaný okres pn provadem pracl kanahsacmch a stavby silnice v obci
D zanedbal povmnou opatrnost, které každý, kdo práce kanalisační neb
st~vbu silnice pro;rádí, musí dbáti, opírá tudíž zažalovaný nárok na náhradu škody o duvoo ryze soukromoprávní, založený na ustanoveních
třicáté hlavy druhého dílu obecného zá!koníka občanského a rozhodovati
o takovémto nároku přísluší podle § 1338 obč. zák. řádným soudům.
Ježto jde o nárok soukromoprávní, tu, i došlo-li mezi stranami k dohodě
o něm, šlo rovněž o dohodu soukromoprávní. Nález nejvyššiho správního soudu Bohuslav adm. čís. 10533, jehož se stěžovatel dovolává
nedopadá na sporný případ, ježto tam šlo o náhradu škody vzešlé za:
nedbáním veřejnoprávní povinnosti okresu, čemuž zde tak není.
čís.
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Osmihodinná pracovní doba (zákon ze dne 19. prosince 1918, čís. 91
sb. z. a n.)_
»Po~o~nými ~r~cem!« ve smyslu § 7, prvý odstavec, zákona jsou
pra~o,:m, vykon)': Jez se 1 !'.v~u podstatou ,I dobou, jež jest pro jejich obstaravam vymerena, odhsuJí od vlastmch prací souvisejících přímo
s určením podniku. Spadá sem i úklid obchodu a dUny po skončení práce
a roznes~ni hotových výrobků a odnesení pošty.
Za vsechny pomocné práce, pokud přesahují pravidelnou pracovní
dobu, )est platiti zvlá~ť jak~ :z;a práce přes čas, j~st tu však v ž d Y pří
pustna a pro strany zavazna umluva stran o pausalováni odměny za ně.
(Rozh. ze dne 13. září 1934, Rv II 460/34.)
Ž;alobce byl zaměstnán u žalovaného j::rko sluha. Zalobu o zaplacení
odmeny za práci přes čas o b a niž š í s o u d y zamítly ježto odměna
za práci přes čas byla paušalována.
'
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vo dy:

Jest vhodné, obírati se především dovolacím důvodem nesprávného
právního posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.), jež dovolatel spatřuje
v tom~ že odvolací soud yznal, že odměna za žalobcovy práce přes čas
byla umluvou stran pausalována, ač nezkoumal otázku, zda žalovaný
by} oprávněn prodlužovati žalobci zákonnou pracovní dobu, zda totiž
mel povolení příslušného úřadu ku práci přes čas. Jest sice správné že
doh~da stra~ o pracích zákonem zakázanýclť a úmluva o paušalo~á1l,í
odmeny za ne by byla podle § 879 prvý odstavec obě. zák. nicotná a že
v takovém případě může zaměstnanec žádati náhradu .pro bezdůvodné
obohacení zaměstnavatelovo na jeho úkor (srov. rozh. čís. 12.158 sb.

-

874

'1,:,0.

čís.

13754 -

n. S.), avšak v souzeném případě poskytují skutková zjištění odvolacího
soudu dostatečný podklad pro právní závěr, že práce, za které se žalobce d~máhá na žalovaném zvláštní odměny, jest považovati za práce
pomoone ve smyslu § 7 zákona ze dne 19. prosince 1918 čís. 91 sb. z.
a n., jež nevyžadují zvláštního úředního povolení. Odvol;cí soud zjistil
že žalobcovy práce, jež konal podle svého tvrzení přes zákonem dovo:
le~ou osmihodi~?vou dobu pracovní, záležely v tom, že v .polední pře
stavce odnesl ne]akou vyřízenou' práci a že večer po šesté hodině když
práce v závodě byla skončena, uklidil obchod a dílnu a odnesl 'poštu.
Podle § 7 odst. (1) zákona čís. 91/18 sb. z. a n. nevyžadují zvláštního
povo~ení. prác~. pomoc~é, .které ~;ttně předcházejí výrobě (práci) nebo
po ll! nasledu]1, I kdyz presahu]1 obvyklou v závodě stanovenou dobu
pracovní. Pomocnými pracemi jest tedy rozuměti práce přípravné a
práce doplňující, jež nejsou přímo součástí výrobního procesu samého
nýbrž jsou k pracovním výkonům, směřujícím ke vzniku výrobků v po:
n;ěru výko~ů jen pomocných, vedlejších, potřebných k tomu, by ~Iastní
yyroba (prace) mohla řádně postupovati. Dále předpokládá tu zákon,
jak plyne ze slov »předcházející« a »následující«, že vlastní výkony vý.
r~bní jsou od výkonů pomocných i časově odděleny. Pod pojem pomocny~h ~rací ve ?myslu §? ~dst. (1) zák. čís. 91/1918 sb. z. a n. jest tedy
zaradlh takove pracovll! vykony, které se i svou podstatou, i dobou jež
jest pro jejich obstarávání vyměřena, odlišují od vlastnkh prací sou~ise
jíc!c~ přímo s určením podniku. Zákon v § 7 odst (I) jen příkladmo
uvadl Jako takové pomocné práce vytápění kotlů čištění závodních místností, krmení dobytka a pod. Z pracovních úko~ů, o něž v tomto sporu
jde, spadá pod pojem pomocných prací v naznačeném smyslu především
večerní úklid obchodu a dílny po skončení práce v závodě, neboť čiš.
lění závodních místností jest výslovně uvedeno v § 7 odst. (1) zák. čís.
91/1918 sb. z. a n. jako práce pomocná. Za pomocné práce podle téhož
zákonného ustanovení jest však v souzené věci považovati i roznesení
hotových výrobků a odnesení pošty, neboť i tyto pracovní úkony jsou jen
pracemi doplňujícími, nejsou součástí výrobního procesu ve zlatnickém
závodě a od vlastní.výrovy v tomto závodě se odlišují jak svou podstatou,
tak I dobou pro ne vykazanou. Podle § 7 odst. (4) zák. čís. 91/1918
sb. z. a n. jest ovšem za všechny takové práce, pokud přesahují pravidelnou pracovní dobu, platiti zvláště jako za práce přes čas. Ježto však
šlo o d o vol e n é práce přes čas, jest podle ustálené íudikatury nejvyššího soudu úmluva stran opaušalování odměny za ně přípustná a pro
strany závazná (viz zejména rozhodnutí čís. 10.076, 10.226 sb. n. s.).
čís_

Zahájení úpadkového

řízení

13754.

jest

překážkou nejen pro výkon, nýbrž
jměni.
oprávněn k rekursu proti povolení

i pro povolení exekuce na dlužníkovo
,,'I,

Správce konkursní podstaty jest
exekuce, i když byla navrhována proti úpadci.
(Rozh. ze dne 14.

září

1934, R I 805/34.)

-

čís.

13755 -

875

s o udp r v é s t o I i c e usnesením ze dne 25. října 1933 povolil
xekuci proti společnosti, na jejíž jmění byl dne 3. října 1933 vyhlášen
~onkurs. Rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. D ů vod y: Na
'mění povinné strany byl usnesením ze dne 3. října 1933 nvalen konkurs
~ byl téhož dne 3. října 1933 po rozumu § 2 konk. řádu (zákon ze dne
27 března 1931 čís. 64 Sb. z. a n.) konkurs prohlášen. Podle § II konk.
ř ~emůže býti po prohlášení konkursu proti úpadci nabyto soudcovského
6ráva zástavního na věcech, které náležejí do konkursní podstaty. Povolení navrhované exekuce po prohlášení konkursu odporuje tedy zákónu a na tom se zřetelem k ustanovení prvního odstavce § 2 konk. ř.
a z toho plynoucí zásady notoriety konkursní vyhláškou založené nemuže nic ~měniti .skutečnost, že se exekuční návrh o zahájení konkursního řízem nezmmoval.
N e j v Yš š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:
Stačí pouk~zati na odůvodnění rekursního soudu, jež odpovídá
skutkovému stavu věci a zákonu. K vývodům dovolacího rekursu jest dodati, že nezáleží na tom, zda vymáhající věřitel neb povolující soud ne·
věděl, že byl vyhlášen konkurs na jmění povinné strany, ano k zahájení
konkursu jest přihlížeti z úřadu. Mylným jest názor dovolací rekurentky,
že § II konk. ř. nebrání 'povolení, nýbrž jen výkonu exekuce a že
tudíž návrh na povolení exekuce neměl býti zamítnut, nýbrž jen výkon
exekuce měl býti odmítnut. Neboť soudcovská usnesení o povolení exe'
kuce zavdávají podnět k zakročení výkonného orgánu vlastního soudu
a v odeslání usnesení doručnému a exekučnímu oddělení jest podle
§ 160 jedno ř. již příkaz a zmocnění k provedení exekučního výkonu,
jenž musí býti pravidelně proveden podle § 379 jedno ř. bez prodlení.
Má proto postižený účastník právo zameziti výkonu, jenž podle § Il
konk. ř. jest nepřípustný, a § ll konk. ř. jest vykládati v souvislosti
s §, 39 čís. 2 ex. ř., z něhož plyne, že nejen výkon, nýb1'Ž i exekuce sam8
jest nepřípustná. Správce konkursní podstaty jest oprávněn k rekursu
proti povolení exekuce, i když byla navrhována proti úpadci samému,
což plyne zřejmě z § 79 konk. ř.
čís.

13755.

Není závady, by se zaměstnanec nedomáhal mzdy zadržené z posledního roku před povolením vnucené správy nemovitostí a podniku zaměstnavatele přímo na zaměstnavateli, nežádá-li zaplaceni mzdy z výtěžků nemovitosti a podniku, jež jsou ve vnucené správě.
(Rozh. ze dne 14.

září

1934, R I 1070/34.)

Žalobce domáhal se žalobou, o niž tu jde, na 'žalovaném jako vlastníku závodu, na který byla povolena a zavedena vnucená správa usnesením ze dne 12. ledna 1934 zaplacení služebních! platů zadržených ode
dne l. července 1933, to jestslužebníoh platů z posledního roku před po-
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volením vnucené správy. Žalovaný vwesl námitku nedostatku pasivního
oprávnění ke sporu, ježto v jeho podniku byla zahájena vnucená správa.
S o udp r v é s t o I i ce zamítl námitku nedostatku pasivního oprávnění ke sporu. D ů vod y: Žalovaná strana opírá námitku zřejmě
o § 344 ex. ř., podle něhož vnucený správce továrního závodu má z,apravovati zadržené mzdy a jiné platy služební z posledního roku před povolením vnucené správy, v SOUzeném případě tedy od 12. ledna 1933. Námitka není odůvodněna a opírá se snad o mylný výklad rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 20. června 1930 R I 395/30 (čís. 10006: sb. n. s.),
uveřejněného pod heslem: Pro nároky z vnucené správy lze žalovati j@n
vnuceného správce. Lhostejno jest však, zda jest označen v žalobě jako
žalovaná strana vnucený správce jako takový, či vnucená správa zastoupená vnuceným správcem. V úvodu důvodů :tohoto rozhodnutí nejvyššího
soudu se pTaví: »jest ovšem phsvědčiti od~o.jadmu soudu, že pro nároky
z vnucené správy lze žalovati jen vnuceného správce«, ale tu šlo jen
o otázku, zda byla správně žalována vnucená správa či zda měl býti
správně žalován vnucený správce, a tu vyslovil nejvyšší soud názor, že
ovšem z vnucené správy lze žalovati jen vnuceného správce, že však jest
lhostejno, zda v žalobě jest označena jako žalovaná strana v;nucený
správce. Tím ovšem není řečeno, že by nemohl býti žalo,ván i vlastníl,
podniku, který zůstává po zahájení vnucené správy i nadále podmětem
,práva závazků svého nemovitého jmění vnucenou správou stíženého a
může 'Prolo býti vždy žalován i za trvání vnucené správy. Jest jen ponecháno volnému uvážení žalobcově, zda hodlá žalovati vlastníka podniku
či vnuceného 'správce, jde-li o nároky uvedené v § 344 ex. ř. Rek u r sní
s o u d vyhověl námitce nedostatku pasivního oprávnění ke sporu a zamítl žalobu. Důvod y: Jde o výdaje, jež má zapraviti vnucený správce
,přímo z výtěžků vnucené správy (§ 344 ex. ř.), tudíž o věc, která se týče
vnucené správy. V takové věCi nemá povinná strana (žalovaný) procesní
způsobilost, jelikož postrádá práva nakládati s výtěžky, závodu a práva
vésti správu podníku. Op~ávněn k obchodování a k právním jednánrm,
které sswou přináší provozování podniku jest jen vnucený správce
(§§ 109,334,343 ex. ř. - Kom. Neumann S 109 ex. ř. - 1909/10).
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
DÍlvody:
Ze žaldby o zaplacení mzdy zadržené z pOSledního roku před povolením vnucené správy nevyplývá, že zaplacení je ž:í!dáno, pokud se týče
bude žádáno z výtěžku nemovitostí a podniku, jež jsou ve vnucené
správě. Podle § 99 ex. ř. (§ 130 ex. ř.) je dlužník ,zavedením vnuce,lé
správy omezen jen co se týče .správy a jejích užitků, nikoli nad to. Ukládá-li § 120 čís. 3 a § 344 ex. ř. vnucenému 'Správci zapraviti i mzdu zadrženou z posledního roku před povolením vnucené správy, nenásledUije
z toho, že zaměstnanec s takovouto zadrženou mzdoU nesmí hledati uspokojení jinde, z jiného jmění dlužníkova, než z výtěžku zavedené vnucené
správy .Nelze proto v zahájeném sporu upírati dlUižníku procesní způso
bilost a nelze soulrlasiti s napadeným usnesením, jímž se tak stalo.

čls.

13756.

Pojišťovací smlouva.
Při přeměně pojištěné společnosti s r. o. ve společnost
č'tá se lhůta k výpovědi podle § 65 ods!. 2 poj, ř. ode dne,

,

akciovou pokdy byl proI den zápis nové akciové společnosti do obchodního rejstříku, nikoliv
~e dne, kdy doručeno bylo usnesení o povolení zápisu.
(Rozh. ze dne 14.

září

1934, Rv 12304/32.)

firma T., společnost s 1'. o., byla pojištěna u žalujídch pojišťoven
proti požáru. Firma T. přeměnila se v akciovou Sipolečnost, jež byla za. sána do obchodního rejstříku dne 25. dubna 1931. Dne 10. června 1931
,aala firma T., akciová společnost, žalujícím pojišt'ovnám výpověď z pojišťovací smlouvy. Ž"lující ,pojišt'ovny nevzaly výpověď na vědomí, ježto
:prý byla podána opozděně .a domáhaly se žalobou, o niž tu jde, na <tkciové společnosti T. zaplacení pojišťovacích premií. Pro c e sní s o u d
p r v é s to! i ce u}nal.podle žaloby; D ů'! O,'? y: Nesporno jest, že se
zápis <tkciove spolecl1Josh do obchodmho reIstflku stal dne 25. dubna
': 931. Tím vznikla akciová společnost, a tím n::!stala i změna právn.ího
podmětu. Od tohoto dne podle § 65 poj. zák. jest ,počítati lhůtu jednoho
měsíce k výpovědi, takže lhůta končila 25. května 1931. V této lhůtě
Však výpověď d:í!na nebyla, stalo se t<tk teprve dopisem ze dne 10. června
,1.931, tudíž po uplynutí lhůty, a tím právo k výpovědi zaniklo. Žalovaná
strana háj{ názor, že lhůtu § 65 poj. zák. jest čítati teprve ode dne, kdy
straně doručeno usnesení o povolení zá,pisu do obchodníill'O rej'Stříku.
S limto názorem však soud nesouhlasí, poněvadž jest v rozporu i s doslovem či. 211 obeh. zák. i s tlstano-vením §§ 64 a 65 po'j. zák. O d v oI ac í s o u d napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Nesprávné posouzení po stránce právní vidí odvolatelka v tom, že se soud přiklonil
k názóru ža'lujícíeh, že lhůta k VÝipO'vědi podle § 65 poj. zák. běží v SQU'zeném případě ode dne zápisu žalovaného doobchodnlho rejstříku, 1. j.
,ode dne 25. dubna 1931 a nikoliv ode dne 6. června .1931, kdy doručeno
žalované straně usnesení o 'provedeném zápisu. Jde tedy jen 'Ů to, od kterého dne jest čítati výpovědní lhůtu. A tu jes!přisvědčiti prvému soud~,
že jest ji čítati ode dne zápisu akciové společnosti do rejstříku., neboť tím
dnem teprve <tkciová společnost podle čl. 211 obch.· zák. vzniká a tím
dnem splněny jsou veškeré předpoklady pro nabytí vlastnického práva.
Proto také od tohoto dne jest čítati lhůtu jednoho měsíce k výpovědi stanovenou v § 65 poj. zák. Nesporno jest, že se .zápis žalované akcio·vé
společno'Sti stal dne 25. dubna 1931. Lhůta k výpovědi běžela do 25.
května 1931, v té lhůtě však výpověď dána nebyla, nýbrž stalo se tak
teprve 10. června 1931, tedy již po lhůtě výpovědní. Názoru žalované,
že lhůtu tu čítati jest ode dne, .kdy jí doručeno usnesení o jejím Npis.u
do rejstříku, přisvědčiti nelze, poněvadž zálp.is akciové společnosti do
obchodního rej'stříku působí Dodle zásady veřejnosti, obchodní rejstřík
ovládaj'ící, proti každému. tedy i proti akciové společnosti samotné ode
dne zápisu, takže jen tento den mÍlže býti směrodatný pro posouzeni
otázky, od kdy čítati jest lhůtu vytčenou v § 65 poj. zák.
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Oovolatelce nelze přisvědčiti, že lhůta k v~povědi rPodle § 65 odstavec
2. zákona o pojišťovací smlouvě počíná dnem, kdy doručeno hylo usnesení o povolení zápisu, a nikoli dnem, kdy byl proveden zápis. Stačí poukázati k odůvodnění napadeného rozsuclku a jest k dovolacím vývodům
dodati: Poukazuje-li dovolatelka na rozhodnutí čís. 457 sb. n. S., v němž
bylo vysloveno, že soud může ve věcech nespornýc!h upustiti od svého
usnesení, pokud nebylo doručeno, a že do té doby nejeví právní účinky,
přehlíží, že nejde v souzeném případě o prosté ,usnesení, jakž tomu bylo
v onom případě, nýbrž o usnesení, jehož ,obsah se zapisuje do obchodního rejsmku, jenž jest veřejný, do něhož může každý nahlédnouti (čl.
12 <lbch. zák.) a jest ,chráněn důvěrou v něj. Do něho se zapisují prosté
skutečnosti, které v případě čt 211 oheh. zák. mají účinek konstitutivní,
takže zápisy mají význam jen listinného osvědčení, že účastnici dotyčná
prohlášení učinili (Pollitzer: das oest. Handelsrecht sir. 91, Staub-Pisko
I. str. 58). Mají proto zápisy ty průvodnost veřejné listiny podle § 292 c.
ř. s. (Staub-Pisko str. 58, § 7) a o nesprávnosti dosvědčené skutečnosti
jest důkaz připuštěn. Pochází-li tedy zapsané prohlášení o ustavivší se akciové společnosti od ní samé, a ona ani prolidůkaz nevedla, ba skutečnost
tu doznala, musí z<Í!Pis ten nedhati proti sobě platti, bez ohledu na to, zda
jí bylo usnesení o zá;pisu doručeno, čili nic, a "da měla snad možnost
proti usnesení tomu rekurovati. Se zápisem tím musila počítati, ana sama
o něj zažádala, a bylo její povinností, by se, šetříc průměrné opatrnosti
§ 1297 ohč. zák. přes,věďčlla nahlédnutím do obchodního rejstříku, kdy
se zápis stal, chtěla-li svého výpovědního práva podle § 65 odstavec (2)
zákona o po'jišťovací smlouvě použíti.
čís.

13757.

Nekalá soutěž (zákon ze dne 15. července 1927, čís. 111 sb. z. a n.).
škrtání nebo přetiskování závadných mist v letáku nestačí vezdy
k zamítnutí žaloby domáhajíci se zdrženi se uveřejňováni nesprávných
údajů.

S hlediska § 2 zák. proti nek. soutěži nezáleží na tom, zda dodatek
ke jménu soutěžitele lze uznati za vhodný sr hlediska § 44. živn. řádu.
Dodatek k firmě (lle jménu), sloužící k bližšímu označení podniku,
nepříčí se nutně §2 zák. proti nekalé soutěži.
(Rozh. ,ze dne 14.

září

1934, Rv I 1540/34.)

Žalující firmy ~e domáhaly na žalovaném Jaroslavu P-ovi, zámeč
nictví v Pardubicích, by bylo uznáno právem, že žalovaný jest povinen
zdržeti se uveřejňování nesprávných údajů, že jest továrnou v Praze a
Pardubicích, že má jméno Rollo, a že jest povinen odstraniti tento závadný stav. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. O dvol a c í s o u d uznal žalovanou stranu povinnou zdržeti se uveřejňo-

'ní nesprávných údajů, jakoby byla továrnou v Praze a v Pardubicích
vapovinnou odstraniti tento závadný stav, jinak napadený rozsudek po~vrdil. O ů vod y~ Předey~ím jest zdyrazni;i, že,.pro rozsah rozsudeč~
ého výroku je smerodatny len doslov zaloblllho navJ1hu a ten se domaha
Jen zdržovacího a odstraňovacího příkazu ohledně nesprávných údajů,
že jest žalovaný podnik továrnou v Praze a v Pardubidch a že má jméno
firmy »Rollo«. Žal~jící strana, sice při ú;;t~ím je~nání dn,~ .14 .. ledna
1933 poul<azo vala tez k tomu, ze neodpovlda pravde alll dalsl udal v lIskopiseťh žalo~ané strany ,:vlastní vá;\covny, oc~lových, i ,pozink~;r3'.ných
vlnitých plechu atd.«, ale zalobu na tento udal formalne nerozsmla a
neprávem proto nyní v odvolání vytýká, že soud prvé stolice na tuto věc
nevzal zřetele. Dále jest "důra"niti, že pozastavené údaje stíhány jsou,
třeba že to v žalobě výslovně nebylo řečeno, jen s hlediska § 2 zák. proti
nekalé soutěži jako nekalá raklama, kterou si žalovanástTana na úkor
soutěžitelů dělá tím, že ,o svém podniku rozšiřuje tvrzení, nesrovnávající
se ,se skutečnými poměry a způsobilé vzbuditi u průměruého, neinformovanétro zákaznictva nesprávnou představu 'O rozsahu a výkonnosti závodu jejího, takže zejména § II cit. zák. nepřichází vůbec v úvahu, neboť
o zálSahu do ciúch práv používáním slova »Rollo« k označení podniku
nebo, zboží nelze mluviti. Žalující strana nepozastavuje ostatně, jakž
i údvolání samo zdůrazňuje, ani používání značky »RoHo« k označování
výrobků ža[ované!io, pro něž si dodatečně vymohl podle sdělení obchodní
a žiVlnostenské komory v Praze registraci, nýhrž shledá,vá nekalou soutěž
v tom, že žalovaný rpoužívá tohoto slova jako firmy, pokud se týče; jako
firemního dodaillm, ačkoli, nejsa protokolovaným obchodníkem, nemá na
vedeni firmy vůbec právo a zejména na používání firmy, záležející ve
jméně fantastickém, vyhraženém prý společnostem akciovým a s obmezeným ručením, nebo-li, .že žalovaný lakovým označováním .svého závodu
vzbuzuje o něm klamnou představu, jako by hyl podnikem rozsáhlejšim
a protokolovaným. Soud odvolací nesouiřllasí sice. v tomto směru s ná;lorem soudu prvé stolice, že v předložených tiskopisech a používaných
razítkách sImo »Rollo« svým umístněním a g'rafiokým p['ovedením
zřejmě slouží jen k označení výrobků a ne k označení závodu jako firmy,
avšak nesouhlasí ani s názorem žalujíd strany, že jeho použiváuí v dané
formě vzbuzuje klamný dojem o faktickém rozsahu a významu podniku
žalované strany. Je sice správné, že podle ohchodnfho zákona proto'kolované firmy smlÍ' používati jen kupec pLného ,práva, vyhovující přísluš
ným předpisům daňovým a že kupci jednotlivci firemní dodatek podobného rázu nebyl by ani dovolen, a jest rovněž rpd,iydou, že podle .před
pisu živnostenského řádu snad rovněž označování živnosti žalovaného
slovem »Rollo« mohlo hy a snad dokonce již hylo pozastaveno, avšak to
Vše není rozhodným při řešení otázky, zda se tím žalovaný dopouští nekalésoutěže podle § 2 zákona. Jisto jest, že o těchto zákonných před
pisech nemá dostatečné a přesné vědomosti, že nerozeznává s hlediska
svých zájmů mezi firmou protokolovanou a neprotokolovanou, mezi závodem jednotlivce a .závodem společenským, že bonita, výkonnost a .oblíhenost 'podniku s těmito okoInostmi není a nemusí b)Íti v souvislosti, že
fakticky různé závody, protokolované i neprotokolované, používají
k označení svých stanovišf a výrobků různých štítů, ,přívěšků a přízvisek
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a že i menší řemeslník může míti pro s'lé zboží úředně chráněnou
známku a na ni ve spojení se svým podnikem se různým způsobem odvolávati. Činil-li t<tk žalovaný, prohřešoval se snad proti nekterým před
pisům a může proto býti stíhán, avšak neškodil tím ještě svým soutěži
telům a nenbuzoval tím u společných zilkazníků na jich úkor klamné
představy o svém podniku, neboť, jak již shora řečeno, průmérný zákazník při volbě objednávky na tyto momenty váhu neklade a faktický' .
rozswh a výkonnost podniku od nich také nezávisí, neboť může zručný a
spolehlivý řemeslník obs,loužiti svého zákazníka lépe než skomírající
snad již podnik prot. akc. :společnosti neb společnosti s ruč. obm. a označení »Rollo« i podle výkladu odvolání pravdivě označuje způsob podnikání žalovaného, t. j. výrobu svinovacích rolet a příbuzných 'zařízení.

'i"

i':

Naproti tomu však pnwem jest vytýlkáno nesprávné právní posouzení, pokud jde o pozastavené údaje toho obsahu, že podnik žalovaného
je továrnou se sídlem v Praze a v Pardubicích. Že žalovaný ve svých rozšiřovaných prospektech tyto údaje činil a že údaje ty neodpovídají 5ku-.
tečnosti, je jednak (v prvém směru) nesporno, jednak (v druhém, sméru)
se zjišťuje z výpovědí svědků, z niťlrž vychází, že žalovaný od ~ervence
1930 v Praze :sám vůbec činný nebyl, od dubna 1931 provozuje "Svou
živnost v Pardubickh, a to nikoli p:o továrnicku, a že i místnosti svého
času v Praze používané naprosto neospravedlňují údaj, jako by pardubický ·zá'lod měl též ''I Praze '1edlejší sídlo. Příslušný údaj 'I prospektech,
naznačující že jde o továrnu v Pardwbidch, která má kancelář, sklady
a montážní 'dílny v Praze; odporuje tedy skutečnosti a je nepra'ldivý a
klamný ve smyslu § 2 zák. ,proti nek. s.out. Jde nyní o to, zda žalovaného
vyviňuje že žalo'laný závadných prospektů sice dále poU'žívá a používal,
že však ~ nich pozastavené údaje škrtal neb razítkem přetiskoval..Soud
prvé stoEce měl za to, že žaloba není již důvodna, když žalovany), Ihyv
iStano·viskem okresního úřadu v Pardubicích o nesprá~nosti svého jednání poučen, od doby svého odsouzení tímto úřadem v pr9s'Pe\~te~h místa
závadná přeškrtávaJI nebo přetisk oval, neboť z toho pry kazda osoba
,zdra'lého rozumu musila seznati, že přeškrtnutá II přetištěná místa neplatí, a poněvadž úplným zničením veškerých prospektů b~1 by žalov~~ý
utrpěl značnou újmu. S tí~to prá~ním n~zoYrem se odyolacl 'Soud. nemuz~
stotožniti neboť zodpovednost zalovaneho podle zakona proh nekale
soutěži dení podmíněna zlým úmyslem a ,vědomostí, že jednání. je nekalou soutěží, případnou škodu odložení:n závadnýdh prospektu sn~d
vzniklou způsobil si žalovaný sám a nemuže na tuto okolnos~ v~at ~rtl
ohled, a pouhé škrtání neb přetiskování závadných míst, po ~lchz :nlst~
ta zustávaj í i nadále čitelnými a jež, jak z přílohy VIdno, nem am uplne
a všude provedeno, naprosto nelze poklMati za rovnocenné o?stranění
závadného !stavu. Škrtání a přetiskování je tu ponecháno hbovuh a spolehlivosti žalov,aného může čtenáři prospektů poklildáno býti za nahodilé neb od třetí osob:y ;pocházející a tudíž nic neznamenající a okolnost,
že přeškrtnurtá neb přetištěná místa mohou přes to 'hýti přečtena, mohou
v čtenáři a tudíž v zákazníku vzbuditi neb udržeti mylný dojem, že
podnik žalovaného přece jen jest nebo ještě před nedávnem byl závodem
'po továrnicku na dvou mí.stech provozo'laným. Žaloba je tudíž v právu,
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d máhajícse v tomto směru výroku zdržovacího a odstraiíovacího, a
b 0 10 proto částečně odvolání a žalobě vyhověti.
y N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání ani té ani oné strany.
Důvody:

D o vol á níž a lov a n é ho týká se jen otázky, stačí-Ii k zamí!tí žaloby že žalovaný používá sice dále závadných letáků, že však na
nu h závad~á místa .skrtá, nebo přetiskuje od doby, co .byl stihán živnos~l~ským úřadem, a zda lze v tom spatřovati dostatečné odstranění záve dného stavu. Dovolatele stačí poukázati ke správným dŮ'Iodům napad~ného rozsudku, z nichž zvláště 'I úvahu přichází, že podle nich úprava
není provedena ani úpl~ě ~ni vš~de, čem~ž dovolat~l,neodporuje. Protože nebylo ani tvrzeno, ze skrtnutl nebo prellsk byl lIZ take proveden na
všem Idácích do'sud zbylých, je zřejmé, že by záviselo v budoucnosti na
libovůli žalované~o! bude-li. škrtání nebo přetisky d~le prováděti a ,že by
tedy žalobci nemeh pravm ochrany, na kterou lIm rozsudek pn znal
nárok který jim ani žalovaný v zásadě neupírá.
K' dovo,lání žalobců: Nesejde na tom, lze-li pozastavený dodatek ke jménu žalo'laného uznati za vhodný s hlediska § 44 živnosten"kého řádu, nýbrž jde jen o to, zda se onen dodatelc »Rollo« příčí před
ipisům § 2 zákona J;'roti nekalé so~těži. V tom ,má odwolací .soud pravdu.
Odvolací soud pravem poukaZUje k tomu, ze tento dodatek je ,Potud
pravdivý] že označuje :půso~ (druh!, po~ni~ání ža,loyal!ého, ~o je 1rol~~
sVinOV<lClCh rolet a pn!mznych zanzelll, jak samI zalobcl uznava]1.
Správně uvádí odvolací soud, že i neprolokolovaní ohchodní'Ci a živnostníCÍ používají k označení svých stanovišť a výrobků různých dodaťků
II sou~islosti s předmětem podniku. Z takový'ch dodatků nemusí však býti
usuzováno jen na fO'zsah podniku. Žalobci 4lvrdí sice, ;že by ono označení
mOilrlo býti anebo jest 2JpÍlsdhilé 'I tomto směru klamati zákazníky a zjednati tím podniku žalovaného na jejich úkor přednost při soutěži, což však
nedokázali. Podle letáJků ke spisum přípo'jených nejde vůbec o nějaké
!irmování neb o nějaké jméno, nýb'rž jen o dodatek k fičmě, ip,řípadně ke
jménu, k bližšímu označení podniku, jwkýž u protokolovaných obchodníků připouští čl. 16, drUhý odstavec obeh. z. a jakÝ'ž ani podle §44
živnostenského řáJdu nemusí býti vždy nepřípustný.
čís.

13758.

Nekalá soutěž (zákon ze dne 15. července 1927, čís. 111 sb. z. a 11.)_
Ustanovením § 22 zák. není vyloučena dohoda o přislušnosti jiného
věcně příSlušného soudu.
Jde o nekalou soutěž, ukázal-Ii žalovaný (zástupce konkurenční firmy) nabídku žalující firmy, v niž se určitým zákazníkům poskytují výjimečně nizké ceny, bez potřeby zákazníku žalobkyně, jemuž tato dodávala zboží za vyšší ceny.
(Rozh. ze dne 14.
CivHni rozbodnuti XVI.

září

1934, Rv I 1543/34.)
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Žalovaný obchodní zástupce, bydlící v Teplicích-Šanově, ukázal, zastupuje brněnskou firmu, nabídku žalující pražské firmy, v níž poskytovala nemocenským 'pokladnám vyjimečně nízké ceny, zákazníku žalobkyně, jemuž žalobkyně dodávala zboží za ceny vyšší. Žalobou, o niž tu
jde, domáhala se žalobkyně na žalovaném, by byl uznán povinným zdržeti
se jaJkéhokoliv předložení nal:rídky žalobkyně nemocenským ,pokladnám
a j1]kéhokoliv upozornění na nižší ceny, účtované žalobkyní nemocenským
,pokladnám. O ba n iž š í s o u d y uznaly podle žaloby, o d vol a c í
s o u d z těchto d ů vod ů: Odvolací soud souhlasí s názorem prvého
soudu, že ve zjištěném jednání žalovaného, t. j. v tom, že nabídku žalující strany, v níž se nemocenským pokladnám posky1ují vyjimečně níZlké
~eny, ať již se mu dostala do rukou jakýmkoliv zp.usobem, ukázal bez
potřeby jejímu ;zákazníkovi Dr. L-ovi, jemuž žalující strana dodávala
zboží za ceny vyšší, shledávati je nekalou sou těž. Z líčení Dr. L-a
o tom, jak k tomu došlo a jak se to stalo,. jež odvolací soud héře za zcela
věrohodné a rozhodujíd, :plyne jasně, ať již osobní úsudek jeho o úmyslu
žalovaného byl jakýkoliv, že žalovaný vystupující jako konkurent žalobkyně, sděloval zákazníkům jejím okolnost, která s provedením obchodu blíže nesouvisela a která již přirozeně podle své povahy musila
bez bližšího vysvětlení proti ní popuditi a zaujati. To jest jednáním, jež
v hospodářském styku jest v rozporu s dobrými mravy soutěže a bylo
způsobilé soutěžitele poskoditi a zůstává nekalou soutěží podle § I zák.
i tehdy, když si žalovaný sám ani nekalosti svého jednání nebyl vědom.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání, v němž žalovaný uplatňo
val zmatečnost podle § 477 čís. 3 ~. ř.s., ježto\ prý pro ,žalobu byl výlučně příslušný 'krajský soud civilní v Brně.
Důvody:

v

§ 22 zák. proti nekalé soutěži byla upravena místní příslušnost
podle jiných zásad než jak jsou obsaženy v jurisdikční normě pro jiné
;;pory. Stalo 'Se tak se zřetelem k povaze předpisů o nekalé soutěži a
~porů z ní vzniklýoh, ve snaze, by řízení podle sídla podniku bylo sou'středěno u 'Soudu, u kterého podle povahy věci může býti provedeno nejúčelně'ji a nejrychleji, při čemž dbáno bylo i oprávněných zájmů žal<waného. Třebaže zákon mluví o výlučné přís1lušnosti, lze přece jen se
,zřetelem k jasnému účelu tohoto ustanovení míti za to, že zákon nemě!
ma mysli uchYliti se v této úpravě místní pří'slušnosti od obecné zásady,
podle níž se zpravidla v místní příslušnosti zachovává právo disposice
'Zúčastněných stram, a .že tu nebyla vyloučena možnost prorogace jiného
věcně příslušného soudu podle § 104 j. n., takže zde není vytýkané zmatečnosti 'podle § 477 čís. ,3 ·c. ř. 8., kdY'ž námitka .m~stní nepřísluš:no'sli
nebvla učiněna, a platila by zde zásada vyslovená v § 45 j. ni, kdyby
byly o příslušnosti rozhodly nižší soudy.
• Ve věci samé není dovolání opodstatněno. Nesejde na to, jakým způ
sobem žalovaný získal opis nabídky aza'slal-li jej firmě, nehledíc k tomu,
že tato skutečnost byla odpůrkyní přiznána, nýbrž o to jde, jakýmzpů
sobem žalovaný onoho opisu použil u Dr. ,L-a a zda lze tento způsob
schvalovati s hledi~'8 p,ředpisú § I zák. proti nekalé soutěži. Při tom je
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vycházeti z obsahu výpovědi tohoto svědka, jak ji po průNodpí
ov~m pr'l'J' alv za skulkové zjištění oba nižší. soudy. Podle této výpovedr
strance
.
.' příčiny k tomu, by OpIS
. nab'dk'
I bk vDL
'I žalovanÝ
1 y za o . yne
r. -OVl.
n~~;oval; molÍI se omeziti n~ to, ,že mu povolil žá?anou skv:, v30 ~:
u
í žalovaného že se obaval, ze Dr. L. bude ,pozadovah Jeste dalsl
Tvrzer~emá žádného podkladu a je proto souhlasiti s úsudkem nižších
sle'd.1 že se sdělení nabídky žalobkyně stalo bez potřeby a bez bližší
sou ';Iosti s provedením obchodu. Není tedy podkladu ani ,pro to, že se
.;oYV~aný chtěl jen brániti proti dalšímu požadování slevy, a neobstojí
~~tnámitka, že žalovaný je~nal v obraně proti žalobl~rni, ~teráv PTý, snižováním cen 1'oškozoyala3'aJ~Y: Jeho a ostatl11chv~~utezltelu. M,el-h zalovaný za to, že takove vsn~ZO'vall1 Je nekalo,: soutez~. bylo na p~<by ~e
bránil cestou v zákone predepsanou, nesmel tak UCll11Í1 o sve ujme zpu:
sobem který se příčí požadavkům slušnosti soutěže v § .1 zákona protI
. nekalé soutěži Zdůrazněným: Nesejde ~alom, že obsah opi~u na'bíd~!
!Oyl -pravdivy, a nejde tu - Jak spravne po·znal procesl11 ,soua - o pnad § 10 zák. proti nekalé soutěži, pmtože závada nespočívá v obsalhu
'~abídky, nýbr:ž ve způsobu, jakým ke sdělenidošls· Stalo-li se ,tak ~k~
{ečně bez potreby a bez souvIslost! s dOJednal11m ODchodu, Je zreJme, ze
tu nešlo o věcné dúvody, nýbrž že pohnutka jednání žalovaného bY'la
jiná že totiž chtěl oním sdělením dosáhnouti pro sebe výhody na úkor
,žaldbkyně a že chtěl jejího zákaznfka proti žalobkyni popuditi. Takový
způsob jednání nelze 8rovnati s požadavkem slušnosti soutěžení, ano
nelze o lom pochybovati, že by jednání takové, kdyby 'k němu mělo. dojiti
také u jiných zákazníků v budoucnosti, bylo zpúsohilé žalobkyni 1'0škodíti.
čís.

13759.

Opatřeni opatrovnického soudu, jímž byly otci ponechány úroky na
výživu dítěte bez povinnosti klásti účty, jest jen opatřením s hlediska
dozoru nad jměním sirotčím a nemůže jim býti otci poskytnuto požívací
právo ke jmění tomu (§ 150, poslední odstavec, obč. zák.)_

(Rozh. ze dne 14. září 1934, R II 356/34.)
Aloisu M-ovi byly usnesením opatrovnického soudu ponechány úroky
z pohledávky 30.000 Kč jeho ne zletilé dcery, vtělené na nemovitostedh,
jež původně patřily Aloisu M-ovi a jež o~ ně~o .na?yl! ~31lov,aní. T~to
úrokovou pohledávku postoupil Alois M ..zaIU]lCl zalozne, Jez Jl Z<lza10vala proti žalovaným. Pro c e sní s o u -cl p r v é s t o I i c e žalobu
zamítl. D ú vod y: Žalující strana vlastnictví postupitele Aloise M-a
a tudíž i své vlastnictví k pohledávce, o jejiž zaplacení žaluje~ opírá
o to, že usnesením opatrovnického soudu byly ponechány úroky z jistiny
30.000 Kč, nez!. Věros1avě M. patřící, postupiteli Aloísu M-ovi bez povinnosti klásti z použití úroků vyúčtování. Soud máza to, že názor ~a
lující stranv není správný a že sepostupiřel Mors M. rozhodnutrm
opatrovnického soudu, že sé mu poneChávaH úroky z kapitálu nez!. Vě
roslavy M-ové, bez kladení účtů, nestal vlastníkem těchto úroků. Pří36®
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slušné rozhodnutí opatrovnického soudu má své odůvodnění v § 150 ohl'
zák., že I1áklady}}.a ';Ýchov:, a výživ,;, nezl. dětí ,mají býti v prvé radě
zapravovany z pr1]mu, ktere nezlehleum plynou z· jich jmění. Proti nor~~!nílffi příp~dů':l!' ve k!eryo~ podle zákona jest .předepsáno o všech
ipr1]mech a vydaJ'llch ze ]mem nezletIlru skládati řádné vyúčtování dovoluje zákon v citovaném právě předpisu, by otec byl .osvobozen od vvúčt~vání, je-li přebytek ze jmění nezl. dětí po úhradě výloh na výži~u
avychovu nepatrný a tudíž i, není-li vůbec žádný. Rozhodnutím opatrovIl~ckého soudu, .ieh,oiŽ, se ~alujíd s~ana dovol~vá, nebylo však nic změ
neno na ,vlastmctvl uroku plynouClch nezl. Veroslavě M-ové z kapítálu
,?O.OOO Kč pro ní zajištěného na nemovitosteoh patřídch nyní žalovaným
Jak plyne z rozboru přislušného rozhodnutí opatrovnického soudu ~
srovnání s předpisem §,:150, o~č. z~~., jenž rozeznává pří1pady, že se
Je,dnak Okl .'pr,omme v?ct~va~l z pnjmu, Jeho ,nezl. dětí (při čemž se
ip:~dpoklad,a, . ze buď ,zadny pre?ytek po uhrade nákladů na výchovu a
'VyzlVU nezusbne, a ,wstane-h prebytek, že otec bude míti povinnost jej
,odváděti), další případ, že s prominutím vyúčtování ponechají se otci
nepatmé přebytky.k, v?I!lé~~ \?oužití, a k~n~čně třetí př~pad, že se otci
!P?nechay~ k ~ouzlvam .Jmem j"ho nezl. dět!. Z opatrovnického spisu je
vsak zJlsteno, ze pastuplleh AIOlSU M-ovi byly ponechány úroky z podílu
nezL Věroslavy M. na její výchovu a výživu bez kladení účtů do dokonaného ,14. roku nezleti1é. Ze soudního opatření vycMzí najevo, že na
výcho~u a vfii'lu nezl~tilé j.sou ';'Tčeny, celé úroky a že se s přehytky
zrejme nepocltalo. Take nelll o prebY!clch v rozhodnutí opatrovnického
,soudu učiněno opatření, takže, i kdyby se přebytky ,byly vyskytly, neměl
postupl!~1 Alois M. právo Isi je přivlastňovati, nýbrž patřily přebytky ty
nezl. Vere M-ové a musely býti podle předpisů odváděny v jejípl'ospěch
,do sirotčí pokladny, jak vyplÝ'lá z druhé věty § 150 obL zák. Aby si
:mohl ponechati, třebas nepatrné přebytky, k tomu potřeboval ,postupitel
'Alois M. výslovné svolení opatrovnického soudu, které však v rozhodnutí, jehož se strana žalu:jicí· dovolává, není. Právní poměr ,co do úroků
z podílu nezl. VěroslavyM -ové nebyl ov,šem aktuelní, dokud postupitel
,AloIs M., jako držitel za'lazených nemovitostí byl i o'Sobním a hypotekáJrnim dlužníkem, avš<rk vystupuje tato právní otáz!ka teprve nyní, kdy
,žalovauí koupili zavazené nemovitosti a ,převzetím pohledávky nezl. Vě.
roslavy .M·o'lé 30.0000 Kč k placení a úrokování staly se hypotekámimi
,dlužníky. Za zjištěného stavu věci, !<dy žalovaní j'sou h~potekámími
idlužní1ky pohledávky 30.000 Kč s p,řísl., kdy pohledávka ta i s přísl.
ľvázne ve prospěch nezl. Věroslavy M-ové na nemovitostech žalovaných,
"'dy v kupní ,smlouvě ze dne 9. srpna 1933 žalovaní přebírají k úroko(vání pohledávku, sotva lze míti za to, že rozhodnutím opatrovnického
Isoudu, na něž žalující strana odkazuje, mělo býti něco měněno na vlastnictví úroků z pohledá'lky nezl. Věroslavy M-ové 30.000 Kč knihovně
!Zajištěné. Rozhadnutí opatrovnického soudu týkalo .se výhradně Aloisa
1M-a jako otce nezl. Věrosla'l)' M-ové, nebylo a nemohlo býti v pozemIkové knize vyznačeno a nemohlo účinky projeviti proh třetím osobám.
Ro'zhodnutí tomu nemůže býti přisuzován jiný smysl, než ten, který se
podává se zřetelem na předpis § 150 obč. zálk., že totiž Alois M. jako
otec má na výživu a výchovu nezl. Věroslavy M-ové použíti úroků z ka-
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·tálu 30.000 Kč aniž bude míti povinnost použití těchto úroků vyúčto
pl ti Vzhledem k předpisU § 150 ·obč. zák., že má býti na výchovu a vý~rvu: nezl. dě!í použi.to ,p~ijm~,~e jmění těchto dětí, jest ~suzova~i, .. že
'Zákon sám pre~1?.oklada, ze Y;1Jmy, plynou-h ?~zlehlYr;t dete.m z JejIch
majetku jsou Ipn'Jmy nezl. deh a mkohv snad JejIch oteu, takze v souzeném případě úroky :plynoucí nezl. Věroslavě M"ové z jejího kapitálu
30000 Kč zůstávají vlastnictvím nezl. Věroslavy M-ové a nestaly se
vl~stnictvím jejího ,otce Aloise M-a. Jestliže úroky z jistiny 30.000 Kč
postupiteli Aloisu M-ovi nepatřily, nemdhl je platně postoupiti žalující
straně. Že rozhodnutí opatrovnického soudu, jehož se žalující strana
dGvolává je pouhým opatřením toboto soudu ve správě majetku nez!.
Věroslavy M-ové vyplývá i z výnosu ministerstva spravedlnosti ze dne
12. prosince 1896 čís. 42 Věst. Min. spr. Poněvadž postupitel Alois M.
v době postupu zažalované ,pohledávky nebyl vlastníkem pohledáN'ky,
mohli žalovaní podle předpisu § 1395 obl'. zák. okolnost tu namítati
žalobkyni jako postupnici, takže podaná žaloba musela býti vzhledem
ok výše uvedenému zjištění, že žalovaný vlastníkem pohledávky nebyl,
zamítnuta. O d v o- 1 a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc
odvolacímu soudu, hy, vyčlkaje pravomod, znO'lU jednal a rozhodl. D ů
vod y: Jest se nejpl"'le zabývati posouzením sporu po právní stránce
a tu nelze souhlasiti s napadeným mzsudkem, jakpouživá ustanovení
§ 150 obl'. zák. na souzený spor, zej'ména na ujednaní (opatření) opatro,vnidkého soudu ohledně ponechání úroků z dědického podílu nezl.
Věroslavy M-ové jejímu otci nyněj'šímu postupiteli zažalované pohledávky. ,První soud právem poukazuje k ministerskému ,nařízení ze dne
12. Iprosince 1896 čís. 42 věstníku min.spra'ledlnosti, jež 'Išak má jen
ten význam, že o použití úroků z dědiCkého podílu nezl. dětí nemá roz·
hodovati soud poiůstalostní, jemuž jest jen zůstaveno roz:hoďnouli projednánípozůstalo'Sti, ,naproti tomu otázku, zda-li. a jak mají býti
. ponechány úroky z dědických podílů připadlých nezletilým dětem, pozůstalému manželu na úhradu nákladů výživy a výchovy jest řešiti
soudem poručenským nebo opatrovnickým odděleně od projednání pozůstalosti. Tomuto požadavku také vyhovují vzorce pro podobná projednání pozůstalostí, - jak se také stalo v projednání dědictví po matce
nezl. Věroslavy M-ové, z kteréhož ilpisu, z protakolu ze dne 30 září 1931
jest zjistiti, že nejprve byla pozůstalost rozdělena dohodou, kterou pozůstalostní soud schválil, na to pak podle protokolu bylo odděleně jednáno a usneseno k ná'IThu ,pozůstalého vdov,ce a opatrovníka dítěte, že
se úroky z 'dědického podílu nezl. Věroslavy M-avé roční částkou
1200 Kč ponechávají .bez kladení účtů na výživu a výchovu této nezletilé, nedopatřením bylo vynecháno slovo »poz. manželi«, jak je zřejmo
z jeduání a z dědické dohody, ježto převzal celý majetek proti vy!placení
dědidkého podílu v 'penězích nezletilé dceři. Toto ponechání se stalo až
·do její'ho 14. roku a soud si vyhradil po případě i dříve naříditi placení
ún:>ků a kladení účtů. Podle tohoto ujednání nejde tu o otázku čistě
§ ,150 obč. zák., podle něho'ž výtěžku nezletilcova jmě!ní jest použíti
k jeho výchově, nýbrž spiše 'o obdobu třetí věty téhož paragrafu, kdy
účastnici, vd,wec a opatrovník dítěte ujednají, že otec bude dítě živiti,
začež mu k volnému používání ponechávají úroky .z děJdického podílu,
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v předpokladu, že nejs:ou vyšší, než by činily a budou činiti náklady na
výživu a výchovu dítěte. Nabý,vá pTotO otec k těmto úrokům až do doby,
kdy opatrovnický soud toto ujednání zruší a nařídí jiné opatření co do
úroků, k těmto úrokům .práva ,požívacího, může :S nimi voJně nakládati,
maje ovšem obligační závazek, aby dítě ,živil, ,jak tomu mlsvědčuje věta
v § 150 obč. zák., že úroky mohou býti zabaveny věřiteli otcovými bez
újmy nároků dítěte, by z nich bylo živeno a vychováváno. Již z tohoto
výkladu ,jest ",řejmo, že otec má jen obligační závazek, pokud toto ujednání není "rušeno, by dítě živil, ",ačež mu příslušejí k volné di"Posici
úroky z jeho dědického podílu. Tomu ani není na odpor citované min.
nařízení, které jen doporučuje, že tento ujednaný poměr má býti zrušen,
po ,připadě opatro'vnický soud má zkoumati, zda-li nemá býti zrušen,
pak-li se poměry otcovy změní, zejména, přestane-Ii býti následkem zcizení zavazené nemovitosti jejím vlastníkem. Jak plyne z opatrovnického
spisu nevydal dosud opatrovnický soud opatření, podle něhož by ujednání o ponechání úroků otci byl zrušil neb změnil, takže dosud jest otec
povinen dítě živiti a za to má právo p'Onechatisi úroky, tedy s nimi
volně nakládati a je i třetím osobám postoupiti. Při tom jest upozorniti
na to, že podle žaloby, podané dne 10. listopadu 1933 postoupil otec
Alois ,M. tyto úroky, jež podle žaloby mají platiti nyněj'ší vlastníci nemovitostí, žalovaní, žalobkyni za uplynulou dobu, ve které ujednání, že
musí dítě živiti a může si úroky ponechati, ještě bylo v platnosti, v téže
době dítě živIl, co-ž žalovaní ,ani nepopírají, takže ji,ž z toho důvodu byl
oprávněn úroky na žalovaných požadovati vynaloživ pdslušnou čásťku,
na jejíž úhradu mu ,byly úroky ,ponechány, již na živení dítěte, takže tím
spíše má na úroky za dobu minulou právo. Jest proto opatření opatrovnického soudu vyložiti jako ujednání mezi otcem a opatrovníkem dítěte,
po případě ,zařízení opatrovnického soudu ve smyslu § ,150 třetí vmy
obi: . .záJ!<., podle nehož otec převzal závazek dítě živili a za to mu byly
,k ,požívání ponechány úroky z dědického podílu dítěte. Tím nabyl k nim
otec práva požívacího, může jimi volně disponovati, je-li přípustné dokonce jejidh Zi/bavení, )Hohl je proto i postoupiti žalol:lkyni, námitka žalovaných, že k postupu nebyl oprávněn není opodstatněna a v tomto
směru neposoud'i! první soud spor po právní stránce správně.
N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil odvoladmu
soudu, by, nehledě k důvodům zrušeného usnesení, ve věci znovu jednal
a rozhodl.
D

ů

v od y:

Nelze souhlasiti s názorem odvolacího soudu, že souzený případ měl
bvbýlti posuzován podle obdoby poslední věty § 150 ohě. zllk. Nejde tu
o' jmění, k němuž bylo zůstavitelem odkázáno otci práNO požívací, nýb'rž
o vlastní fmění dítěte. Opatření opatrovnického soudu, jímž otci ponechány úroky na výživu dítěte bez povinnosti klásti účty, jest jen opa;třenim'S hlediska dozoru nad jměním sirotčím a nemůže jím otci k jmění
tomu býlti -poskytnuto právo požívací, když se mu ho nedo'stalo zůs,ta
vitelem. I pohledávka i právo bráti úroky z ní jsou práva dítěte a tvoří
jeho j'mění. Neměl-1iotee práva bráti vlastním jménem úroky z poh\le-

dávky zajištěné
stoupiti.
.

na nemovitosti, nemohl úroky ty straně žalujicí počís.

13760.

dle § 496 čís. 2 c. ř. s. musí se ří~~ní před

"'

Při ~rusenl r~~s~~'::ef::i na ty části rozsudku, jež jsou .~b~eny va-

procesmm ~OtUhddY proj'ednávána-li věc po zrušení rozsudku ]mym soud,
daml,'atole
soudu prvé stolice.
I
cem u
(Roth. ze dne 14. září 1934, Rv II 842/32.)
'1 793 Kč byl původní rozsudek prvého soudu
1
Ve sporu o zap i'C~!ll § 496 čís 2,c. ř. s. zrušen a ,prvému soudu bylo
odvolac!m sou;iem~~~ale a ZllewU ~ozhodl. V dalším řízení u prvel]~
,uloženo, Iby ,1fl~alovaný započtenimvzájemn ou pohlt;dáVku, 1.~75 Kc.
poudu nam; o u d
r v é ,.s t o I ie e p~k uznal zalobn} naro~ po
p ~ o c e s n \ ~š"k po Pprávu i vzájemnou pohledávku ~am!tanou ;zaloj
pra;ru, uznaůsleclkem toho žalobu zamítl. O d vol a c ! ,s o u cl uzn~
vanym, ,a d . ,
aplatiti žalobci zažalovanou pohledavku 1.793 Kc.
žalovaneho povumnym:o:,
.dvolaciho soudu ze dne 19. června 1932 b~l
D ů vod y .snesemm o ,
,"
' , d l § 496 čís. 2 c. r.
rozsudek,prypí s~o~~:ia~bd:~p~n~~~ :e~~p,~{:~~d~r~tn;:ni vadami, kte~é
S., pl. otoze nz~n~a raze ,ře důkladně vysvětlena' a radne posouz~na. Pn
zabramly,
by 'kYu pŮldleP§ 4'96 C
"'s l'2.e"ř, "
's J'sou podle § 496 c. r.
, ní rozsud
" ,s.
., vy'h o
zruse
"
' ',,'lk
První soud význam zrusuj!'C1
loučeny pove nar?kY a no ve nam! ': Y~ě osoudi! a lim i nesprávně pousnesem , odvolanho s~ud~cies~::~va'/se novou námitkou z~počtení,
~oudl1 vee P,o s,traJ.!f~e~[~ůb~c nel:;;'la Juplatněna. Jest Ihostejn,~, zda po:
ktera ve zrusenem r .
' ,
"T' c v tomto nzem k m
. pledávka zapgčteni~h~f~~;a~~l:s: ~~:lv~~~ ~;:v~i ~oud uz~al, že jalo~~~f ;2r~k\;t právu a proti této, části ~o;z,sudku opra;n~ ~rostře1~~
, dán není bylo rozhodnuto podle zalobm zadosh a rozsu e prvn
po
,.
" "
soudu v ten smysl zmenen.
,
' ,
N e j vy Š š í s o u d nevyhovel dovolam.

Sr!

Diívody:
Dovolatel nepopírá že se v případě zrušení ,rozsuclkdU podlet §,J9t6
" 2
ř s musí ob~eziti řízení před procesmm SOU em ,na y. ' ~s I
ClS. C. . .
d . C v nýbrž vyslOVUje jen
rozsudku soudu prvniho, které jsou vaaml, s lze~"
' " ' r s elku
názor že to nepbtí tehdy, byla-li projednana v~c .P? zrusem oz u ' ,
jiným' ~oudcem u ,soudu první stolice, a poukaZUje, pn ~o: ~ ystano~~~:
5§ 138 a 476 e..ř. ,s. ,Než neprávem, ,a~ § 1~8 ~. r. s. ]e ~a J,en o o k
'lení roku v prvé stolici, nikoli o řízem za)1a]enem P? z.ru~em roz~~d ~
odvolacím soudem. A ustanovení § 476 c. r. ,s. se vztah';lJe IJen na p~lpa ;
kd
d k bvl zrušen pro nepříslušnost soudu prvm stolice. O z"dny
'", t~~~t~S~řrpacíů nejde, ano se nep.ok~ačuje .podl~;§ 96h o§dtalv;~ ~~~l
c. ř. ,s. v plném fů'zsahu ve sporu, Jakz tomu v pnpa ee

d

...... ~o .

.J.,JIV~

dL

-

tJIU"'--

1.....:1S. 15/0L

~

888

c. ř. S., a že by ,při změně v osobě soudce došlo přes doslov § 496 odstavec druhý c. ,ř. s. k pokračování v plném rozsahu sporu, nelze z onoho
přesného ustanovení vyWoditi.
čís.

(Rozh ..ze dne 14.

září

1934, Rv II 1/33.)

Žalobce vyt,,"pěl za 400 Kč týdně cihelnu žalovaného. Žaloba o zaplacení m21dy za práci přes čas byla zamítnuta s o u d Y vše 'c h t ř' í
s t o I ic, Ne j vy Š š í m so ude ID z těchto,
důvodů:

;.1

Nesprávné právní posouzení věci (§ 503 čís . .4 c. ř. s.) spatI-uje dovolatel v tom, že odvolací soud ,posuzoval smlouvu stran jako smlou ,u
o dílo, ač prý šlo o smlouvu služební. Ze zjištění nižších soudů však vyplývá, že žalobci nebyl vyměřen plat podle ,hodin, jež' .bude jeho p~:'vce
,vyžadovati, nýhrž že byl se 'žalobcem ujednán úhrnk"vý plat 400 Kč
,týdně za obstarání celé práce spojené s vytápěním cihelny, tedy za
,všechny výkony provedené při vytápění cihelny po dobu toho kterého
,týdne, při čemž nemus.uža10bce tyto výkony prováděti sám, neboť mu
bylo ponecháno na vůli, Jakým způsobem si vytápění cihelny obstará a
koho si k tomu vezme. Nebyl-li žalobce placen podle s v é praCQ.vní doby
II za s vou práci, nýbrž za obstaraní výkonů provedených v určitém
časovém období, jde ve skutečnosti o smlouvu o dílo (viz rozh. čís. 10.402
sb. n.ls.) a žalobce proto nemůže z ustanovení zákona čís. 91/1918 sb.
2. 'a n. vyvozovati .pro sebe nárok na další zvláštní odměnu za to, že .při
,vytálpěllí cihelny pracoval déle, než osm hodin denně.
čís.

13762.

(rekursnlho) soudu v otázce, zda částka,
ř. na soudě, nenl předmětem exekuce a má hýti vrácena poddlužníku, má i poddlužnlk právo k rekursu,
bylo-Ii rozhodnuto ve smyslu mu nepřiznlvém.
Nesouhlasí-Ii vymáhajícl věřitel s vydálÚm částky, již poddlt1Žnlk
složil podle § 307 ex. ř. na soudě, nelze ji poddlužníku vydati.
Podřídil-li se poddlužnll, usneseni o povoleni exekuce, nemůže již
Proti usnesení

soudě složené uplatňovati
vrhu C'a'stky bezpodmínečně na
•• dose
• I k presve
- 'd'cem,, ze
•
.o .roz
.. vrácení z důvodu že dodatecne
lIa JeJI
, '
částku tu u soudu nepravem.

(Rozh. ze dne 15. září 1934, R I 766/34.)

13761.

Osmihodinná pracovlÚ doba (zákon ze dne 19. prosince 1918, čís. 91
sb. z. a n.).
Kdo nebyl placen podle s v é pracovní doby a za s vou práci,
nýbrž za obstarání výkonů provedených v určitém časovém období,
takže jde ve skutečnosti o smlouvu o dílo, nemůže z ustanovení zákona
čís. 91/1918 sb. z. a n. vyvozovati pro sebe nárok na další zvláštní odměnu za to, že při tom pracoval déle, než osm hodin denně.

exekučního

již složil poddlužnlk podle § 307 ex.
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ddlužníku byla dána úpověď, b:r ,nepla!~1 dlužníku z~b~venou
Po,
'ež byla přikázána vymaha]1clmu venteh .! k vybranL Podpohle~avku,
Jdal proti zápovědi rekurs nýbrž slo,ži1 zabavenou ,částku na
dluž~lk epo k u čn í s o u d vydal ~nesení, že nečiní ,složenou částku
s~ude. -t x ~ozvrhového řízení nýbrž že ji vrátí poddlužníku, až usne~
pr~e:n.ie prá~ní moci maje'za to že složená částka není v souvIslosti
sem ~a u oU pohledávk~~. K reku~su vymáhajícího ,věi"itele zrušil r ese za' av~ns o u d napadené usnesení a uložil prvému soudu, by znovu
• 'h
.
k u r snl
rozhodl, nehledě k důvodům zrusene o UJsnesenL

t

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu poddlužníka.
Důvody:

Především bylo zkoumati otázku, zda stě.ž;oyatel jest oprávn~n k do'mu rekursu. Stěžovateli jako poddluzmku byla usnesemm z 2.4.
voIac.!
'I
.. t 'b
u p hle
října 1933 dána zá~ověď! by nePlahÍJ .. p.ovltnne. skranybe z~ ~vepnodd'l' u"z'nl"Idávku která byla prikázana vyma aJlel .s rane .v· mnl. . o.
. ,
'nepod~1 proti záJpovědi rekurs, nýb~ž naopak ~Io;:.tl, odvolayaJe s,e na
,ono usnesení, k exe~učnímu s.ou~u. ca"slku 714 ,.Ke ,»podle pred'P1s.u občanSkého zákona«, ČJmž patrne mmJ! ',;142? obc. záik., !: ~u~odu, ze ,povinným jest Jan P., kdežto útratová pohle~avlm byla pnkaQ;an~ .Janu a
Alžbětě P-ovým rukou společnou a nemzddnou. l'~dle. stavu veCl a pro:
lože složil onu částku u exekučního soudu, odvo'\ava]e se .na .usnesem
o povolení exekuce, měl patrně namysli! pI-edVis § 307 ex: r. § 294
tt\Crtý odstavec ex. r-. dává pod~lužnlku Jen pra,>:o. odp05.ov~ti rekursem
platební z,,"p0'lědi, t. j. usnesem .exekuc!. povol~J.!c.!mu, clm;: Jest vyloučeno, hy si stěžoval ,proti usnesemm dalslm. ~."s.aIk tohoto predp.!su n_elz~
pOUJžíti v souzeném případě. První soud na;.!dll rok k ro~hu sl~zene
sumy, předvolal k němu i lpoddlužnik::, kte;y,.se d?stavII a ,acm!! na~rh,
by složená ,suma byla mu vrácena z duvodu JIm prednesenych, zeJmena,
že složená suma není předmětem exekuce. l'!.ávrh~ t0!ll::, odporov~la ,vymábající s~rana, načež první -soud rozho~l, ze slozena .castka !.1,e~l1 predmětem rozvrhu a že se poddlužníku vrát.! .•K. rekurs~.vym~haJrcl ~Í['~ny
rozhodl rekursní soud.ve smyslu poddluzm:ku nep!l'Z?lvem, takze ]de
o otázku vrácení složené částky stěžovateli a tento ma Z3]em n~_tom, ~by
usnesení rekuI1sníU:lO ,soudu bylo přezkoumáno a nelze mu upnh ,pravo
k dovolacímu rekursu (srov. na př. ro~h. čís. 6886.sb. n. s.). Rekurs
není nep!ípustný ~ni podle § ,527 druhy.odl'\tavec c'. r. s. ;:t § ,78 .ex. 1.,
poněvadz rekursm soud slovne ~!ce ."zrn,slh 1!snesem prvmho soudu,ale
,ve .skutečnosti je zménil, VySIOV1V, ,ze ma byh rozh?dnuto o t?m, »komu
má býti zabavený obnos vydán« bez ohledu na .duvod prvmm soudem
uvedený, čímž vyloučil vrácení složiteli.

-
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Ale ve věci samé rekurs odůvodněn není. Složení k soudu jest reální
nabídka věřiteli ,(sro'v. r02lh. čís. 4807 sb. n. s.). Nesouhlasí-li ten, p~o
koho byla částka složena, s jejím vydáním, nelze ji složiteli vydati. Vše,
co uplatňuje stěžovatel v dovolacím rekursu, mohl uplatniti v rekursu
pmti usnesení ,povolujícímu exekuci. Podřídil-Ii se tomuto usnesení, nemůže již v řízení o rozvrhu částky bezpodmínečně k soudu složené
uplatňovati nárok na její V'rácení z toho duvodu, že dodatečně došel
k .přesvědčení ,že .složil sumu tu k soudu neprá'Vem. Svůj nárok by mohl
,uplatniti jen sporem.
čís.
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Všeobecné veřejné nemocnice v techách jsou samostatnými právnickými osobami.
Pro nárok na náhradu škody osoby třetí proti činovllíkům obce pro
jednání, která předsevzali ve věcech úřednich, nebo proto, že nekonali
povinnosti jim přikázané, jest pořad práva přípustný, nemá-Ii čin úřední
osoby povahu správního nálezu, nýbrž odvozuje-Ii se nárok z okolnosti,
která jeu souvisí s obstaráváním veřejných funkci, nebo odvozuje-Ii se
nárok z nějakého opomenutí v tomto oboru.
Zprávy obecního úřadu ve smyslu § 255 odst. (4) zákona ze dne
9. října 1924, čís. 221 sb. z. a n. v doslovu zákona ze dne 8. listopadu
1928, čís. 184 sb. z. a n., nejsou nálezy správními v uvedeném smyslu.
(Rozh. ze dne 15.

září

1934, R I 828/34.)

Všeobecná ,veřejná nemocnice v ]. v Čechách domáhala se na bý'valém starostovi obce L. náhrady škody, kterou p~ jí žalovaný způsobil
,vědomým potvrzením nesprávných údajů. Námitce nepřípustnosti po,i'-adupráva s o u cl 'p r v é s tol i c e vyhověl a žalobu .odmítl. R ek u r sní s o u cl zamítl námitku nepřípustnosti pořadu práva. D ů
vod y: Při rozhodování o přípustnosti pořadu ,práva jest míti na zře
teli, zda·li podle žalobcova přednesu jest žalobní nárok vyvozován z poměru veřejnClprávnlho, ,čj soukromoprávníhCl, a jes,t "se omeziti na řešení
otázky, jaké povahy jest nárok, který žalobce uplatiíuje (srov. rozh;pejv;
,soudu sb. čís. 8049,9045, 9956, 10817,11258). V souzeném pnpade
domáhá se .žalující na žalo·vaném podle obsahu žaloby náhrady škody,
způsobené jí žalovaným jednáním pero ti zákonu a dryhrým mravům tím,
:ze ,vědomě potvrdil nesprávné Maje a ,lstivým předstíráním uvedlžalobkyni v omyl, jímž ,utrpěla škodu v zažalované výši. Opí,rá tedy *alobce žalobní nárok zřejmě o ustanovení § 1295 a nilsl. obi' . .zák. Z'a~
loba nečelí proti žalovanému .jako representantu obce nebo ,proti obci, ani
nejde o zodpovědnost z jeho starostenského úřadu. nýbrž směřuje proti
žalovanému osobně z důvodu, že úmyslně a ,vědomě způsobil žalující
.straně svým beZlprávným jednánfm majetkovou škodu. ] de tedy o nárok
soukromoprávní, který jest posuzovati podle §§ 1295 a násl. obč. zák.,
vyvozov<aný z ,práva soukromého, o němž jest rozhodovati podle § I j ..n.
řádným soudům.
ne j vy Š š í

s oud

nevyhověl

dovolacímu rekursu.

Důvody:

. . . ředevším jest ,podle § 6 c. ř. s. uváži!i,. zda žalující strana má ~roJ~. ůsobilost. Jde o všeobecnou vereJnou nemocmCl.V Cechach.
ces~l poměry takových nemocnic byly upraveny ustanoveními, záko~Ja
pravtiezna 1888 čís. 19 č. z. z~k. Podle -3, 6 tohoto za~ona ~aJ: se v;"e", ,5, 'veřejné nemocmce vydrzovatr z vynosu vlastmho' Jmem, ,svyc~
o~ni z náhrady výloh ošetřovacích a ,z ,jiných příjmů jim po ,prípade
ru..'-"ká~~ných a spravují se orgány p~dle s~anov k !?m~ .povolanými, při
i!,>f1 , 'sou podrobeny dohledu zemskeho vyboru a uradu ,pohhckych. Po~1:§ J8 ,uvedeného zák. ;nák~ždá všeobecná veřehlá ,nemocnice stanovy
'shodnjící se s ustal}oven:ml zakona: Osnova nor~almch stano,y byla vyd" a vyhláškou mlstodrzltele pro cechy" 12. brezna 1890 C1S. 17504
,,~~. čís. 33. Podle zmíněn~ho :,,<tkon~ II stanov jsou ted~ všeabecné v~
"né nemocnice samostame .pravmcke osoby a nejde o ustavy okresm,
rel hpadě obecní ve smyslu zákonů o okresních zastupitelstvech, po
,Pří Padě o obecních zřízeníoh, spravují se svými statuty, jsou vydržovány
~ágdně z vlastního jmění a jsou nezávislé ,na obci a okresu ve své další
správě a ve ~vé faktické i ,prá'V'!,í existenci. Zalujíd všeobecná veřejná
nemocnice ,ma tedy procesm ZPUSObllost.
Ve věci uvádí naipadené usnesení správně, že z obsahu žaloby jest
patrno ,že se žalobkyně domáhá na žalovaném jwko bývalém starostovi
obce L. náhrady skody, kterou jí způsobil vědomým potvnenim nesprávných údajů. Z toho jest usuzovati, ,že jde .o žalobu o náhradu škody
,podle ustanovení XXX hla.vy ,obč. ,zák. V § ,1338 ogč. zák. jest vzsl?v~n~
.z á s a d a, že nárok na n,]bif,adu skody Jest uplatnovah Jal~o kazde J1!1e
soukromé právo pravidelně na řádném .soudě, .a lze proto uchylky z teto
,zasady .připustiti jen, jsou-li opodstatněn~. z v I á šl ním i z á k 0':nými ustanovenlmi (srov. rozll. Cl'S. 3091, 3604, 5610 a J.
sb. n. s.). ,zaloby o náhradu škody, které .se podávají načinovniky obecní
,pro .jednání, kt~rá pt~d~evz~li ve věcech úi-ednfch, nebo p~oto"že ,neko~
nali povinnosti Jim pnkazane, byly by Jen tenkrate vyjmuty z pnslusnosh
soudů kdyby se chtělo žalobou odporovati obsaJhu nějakého nálezu
správ~iho, nikoli však, kdyby nárok na náhradu odvozován byl z jinakého činění ncb opomenutí ve věcech úředních (Pražák Spory o pří
,slušnost,!. 204). zaloba jest tedy přípustná, nemá-li čin úřední osoby
:povahu spráivního nálezu, a není pořad pr<tva vyloučen, odvozuje-li se
nárok na náhradu z okolnosti, která jen souvisí s obstaa-áváním veřej
ných funkcí ncb odvomje-li se nárok ten z opomenutí v tomto oboru.
Vydávati p~tV'rzení obsahu v žalobě uvedeného není přímo obdm uloieno zákonem a lze ,povinnost takovou jen odvoditi z ustanovení § 255
čtvrtý od'stavec zákona z 9. října 1924 čís. 221 v doslovu zákona z 8. li,stopadu 1928 čís. 184 Sb. z. a n., podle něhož se mohou nemocenlSké
pojišťovny dožadovati spolupůsobení obecních úřadů k vy,šetření poměrů
orozhodn]ich pro oprávněnost k dávkám podle tohoto zákona. Tako,vé
zprávy obecního úřadu nelze považovati .za nález správní ve smyslu
svrchu uvedeném, ,v kterémžto případě by byla příslušnost soudu vyloučena. Zaloba tvrdí vědomě nesprávné jednání žalovaného a z něh o
odvozuje nárok na náhTadu škody tím způsobené žalobkyni. Pro ta;wvý

fP
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nárok platí zásadní ustanovení § 1338 obč. zák. Ustanovení § \5
odst. (4) a (5),§ 8 a § 16 odst. (6) a (7) zákona čís. 329/1921 Sb.
;z. a n., netýkají se soukromoprá'vníoh náToků jed not I i v q ů prC\ti
starostovi a členům obecního zastupitelstva na náhradu skody 2Jpůsobené
nezákonným úřadováním, nýbrž upravují odpovědnost těchto funkcionářů z hospodářské ,spdvy obecního jmění 'a povinnost jejich k náhradě
škody proti obci. To platí i o ustano:vení § 66 obec. zříz. pro Čechý
zákon z 16. dubna 1864 čís. 18. č. z.'Zák., pokud zůstalo vplalnosti
po úpravě, ,podle zilkona čís. 329/1921 Sb. z. a n. TohotO! posléz uvedeného tUstanovení se tedy rekurent dovoláváneprávem.
čís_
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'Účinek zpětvzeti námitky započteni nastává již dojitím podáni na
soud, aniž třeba dalšiho přednesu při ústním jednáni. Pro zpětvzetí námitky započteni neplatí podmínky § 237 c. ř_ s.

(Roth. ze dne 15.

září

1934, .R J 851/'34.)

Proti žalobě Jaroslava J-a, ,o níž byl ,veden sp"r Ok V .127/32 o ,zaplacení 6,185.000 Kč, namítl žalovaný erár započtením vzájemnou pohledávku <2,254.098 Kč. Podáním došlým na soud ,dne 8. července 1933'
:vzal erár zpět námitku .započtení oné pohledávky. Žalc.bou, o niž tu jde,
domáb:al se erár na Jaroslavu J-ovi z"placení onědbJ 2,254.098 Kč.
K .námitce zahájené rozepře s o udp r v é s t o I i c e žalobu odmítl.
D ů vod y: Podle plenárního rozhodnutí ze dne 23. března 1928 (sb.
n. s. čís. 7905) .není námitka započtení již pouhým obranným .prostřed
J<:em. Námitkou započtení navrhuje sice žalovaná strana for'málně zamítnutížaloby až do výše vzájemné pohledávky, podle materlelního vý,sledku však zamýšlí ulPlatniti nejen obranu, nýbrž i svou vzájemnou
,pohledávku. Jest ledy v námitce započtení i návrh, hy bylo věřiteli započtení vnuceno a by byla, pokud je spornou, určena jsoucnost nebo nejsoucnost vzájemné pohledávky, ovšem jen do výše zažalované pohledávky.Zahájenost rozepře naslává ohledně vzájemné ,pohledávky již
uplatněním námitky započtení ve sporu.. V souzeném případě .ovšem žalující strana poukazuje na to, že námitku započtení ve sporu. Ck V
J 27/32 ,vzala zpět svým podáním na soud došlým dne .8. července 1933.
Jak ze spisu Ck V 127 /'32zjištěnOi, obsah loholo podání žalující strana
(tam žalovaná) dosnd při Ílstním jednání nepřednesla. V sou'lislosti
s tím jes,t tedy řešiti otá:zJku, kdy byla námitka započtení ve sporu. Ck V
J 27/32 vzata zpět. Námitku započtení lze uplatňovarti teprve Ílstním
přednesem, neboť to jest způsob, jf1kým se žalovaný může brániti proti
žalo/Jě jakožto ,prostředku útočnému (čís. 7350 sb. n. 's.). Jest tedy míti
;za to, že ji lze vzíti ,zpět stejným 2Jpúsobem, t. j. t"ké ústním předňesem.
,Podání žalující strany došlé na soud dne '8. července 1933 ve sporu
Ck V .127/32 (tam žalované) není zajisrté pouhým podáním ve smyslu
§ .74 c. ř . .8., neboť neobsah,je jen žádost nebo návrh, 'který by se mohl
přednésti mimo ústní jednám, nýbrž jest přípravným spisem podle § 78
c. ř. IS., tedy majícím sloužiti ku přípravě úslního jednaní a obsahovalo
, , :!~: ::
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". " h kt rý strana při úslním jednání .zamýšlela přednésti. Na základě
naVr cl eěl soud k přesvědčení, že ve sporu Ck V, 127/32 namltka z~
fo~o í'sPežto dosud při ú,stním je?nání t5' neby:o pre?!,eseno, ,na~a zpet
,poct~n , \udiž projednám souzene rozepre vadl prekazka ,zaha]ene rozell~by aRa k u r ~ n í s o u d zamítl námitku. zahájené rozepře. D ů
pre. . Jest sice pravda, že se podl~ z~ad~Ú!St~osti uplatn~ní ~roces
V? ~ y: roků a námitek stane !eprve yc~ us;tm~ p:edn~sem a ze namltk,a
m(l ~a , není námitkou čiste formalm, nýbrz ma I vY'znam matenelne. zaJ;0c ,em ~adí proto její uplatnění současnému YYlmáhání započtením
pravn~~é pohledávky :1Nláštní samostat;:rou }alob?u .. Av.šf1k rek~rsn!
nad sdílí právllí názor prvého soudu, ze zpetvzeh namltky zapoctem
sou nevésti :jen ústně a že proto trvá .zahájená rozepře vzniklá jejím
lze pr~ím i přes písemné její zpětvzetí dále tak dlouho, pokud se 10 nevznese u'síním přednesem při nejbližším ústním jednání. Námitka z.a•.
'1
" " vyznam a z th
··ďldk
.stane
'teníI i přes SVU]
matene
m pravm
o o 'I'I ynoucl
us e y
~tává procesní obranou, které se 'fl.lůže žalovaná, s~rana. kdykoliv b~
uhlasu druhé strany ve smyslu zasady dlsposlcm vzdal! a, ]esthze
S~otó písemným podáním prohlásila, žeod této ,námitky upouští,. přestala
to námitka býti předmětem soudního řízení a nese] de na tom, kdy se
oa tom druhá ,strana do~ví. .r.r~!o litis'pend~nce vzniklá vznese~fm, komensační námilky zapoctem ]e]lm zpetvzehm pommulaa nem zavady,
~bY pohledávka ·ta nebyla nyní vyméťhána samostatnou žalobou a by tato
'žaloha nebyla projednávána.

f

N e j vy Š š í s o u d

nev)"hověl

dovolacímu rekursu. ,

D ů vod y:

Dovolací rekurs není odůvodněn. Jeho vývody nejsou ,z;působilé, by

vyvrátil~ nebo seslabily, sp~ávnost ':l~mr1!. ;-ekursnFbJ? soudu, že ,účinek
.z~vzeh n~mltky z~po,čt~m r;ast:,1 ]r~ 40]lh;n -podam na so}~d ~,ze dal-

šího jeho ,prednesem pri ustmm Jednam potrebl nebylo. Stacl stezovate~e
poukázati na správné odůvodnění napadeného- usnesení a podotknou!r:
'Názor rekursního soudu neodporuje ani zásadě ústnosti ani zilsadě bez'
prostřednosti řízení. Pro toto zpětvzetí nej!sou předepsány podobné podmmky jako pro ,zpětvzetí žaloby podle .§ ,237 c. ř. s. o potřebě souhlas,!
,p'rotistrany, ,případně ,o vzdání se nároku. Ježto pak obrana započtem
byla současně s podánim žaloby vzata zpět, nepřekážela samostatné žalobě.

čís.

13765.

Soudcovské zástavní právo, jehož nabyl vymáhajic! věřitel na služebních ptljmech povinného všeobecně bez jakékoliv výhrady, týi<á se
i odbytného, jež bylo povinnému zaměstnavatelem (bankou) přiZnáno
z důvodu, že použil výhod zaměstnanců dobrovolně odbnuraných.
(Rozh. ze dne 15. září 1934, R I 991/34.)

894
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Usnesením ze dne 3. března 1933 byly k návrhu Rudolfa P-a

v~ny ,služ~bní .pc;ž~tky dlužníka u, poddlužnice banky C. Dlužník byl 'Po
te ~dbouran, nac~.banka C. $Iozila na soudě odbytné 2880 Kč. Usinesen~m .ze. d!!e 30. r1J~a .1933 byla povolena firmě W. exekuce .zabavením
a pnkazamm k :vybram pohle?ávky 2880 Kč příslušející dlužnlku
bance S;. z, d~vodu odbytneho. S o udp r v é s t o I i c e .ni·;,k,\,'o1'
2~80 Kc slo:enych b!,nkou C. na soudě, firmě W., rek u r s n

pnkazal slo,zene pemze Rudolfu P-ovi.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu reku1'su finuy W.
Důvody:

V .ro~ho~ovaném .případě jde o otázku, zda se soudcovské právo zást~,:n.l, ]ehoz nabyl vymáhající věřitel Rudolf P. n a s 1 u ž' e b n í ch
p rl] m e 'c h p Q V i n n é h o podle usnesení ze dne 3. března 1933

do~kái od?ytnéh?, je~ 'Povinné':.1u bylo ,poddlužnicí bankou C. .přiznán~

z dUy,odu"ze.pouzl! vyhod zamestnancu dobrovolně odbouraných podle

I:.;

ers.

vyhla~ky ,redltelstvl ba~ky. Rekursuí soud, přísvědčiv k této otázce'
~ladne, pnkazal odbytne 2880 Kč,. jež poddlužnice složila k soudu, vě
nte~r .RUc1olfu P-,0;Vl, nrkoh dovolacr rekurenlce firmě W., jíž podle usnest;m ze dne JO. r1Jna 1933 .byla povolena exekuce .zwbavením a .přikázá
mm, k vybrání p~hledávky 2880 Kč příslušející povinnému proti bance
:z duvodu odbltne~~. l!~nesení rekursníh,o .soudu nelze ,vytýkati právní
mylnost. Vymaha]lCl ventel Rudolf P. uciníl v exekuční žádosti návrh
n~. za~av.ení a přik~zání k vybrání všech platů (Beziige), jež .po.vinnému
p:;lsluseJl]ako zamestnanci proti ,poddlužnici, tedy všeobecně bez jakékoli
VJ:hrad~, a .v. to:nto smyslu byla mu .exekucepovolena. V tomto všeobecn~m po]m'!~.lenz se ro~na 12o]mu »služební příjmy« jsou zřejmě zahrnuty .
v~~~hny pn]my {Ze .SIUzebllliho poměru a tudíž iodbylné. Opačný názor
.pn'Cl! by s,~us!a~ovení § 299 ex. ř., z něhož v)'lplývá, že zabavením sluz~lllch..pnlmu JSou do,tč~ny i všeliké změny těchto pÍ'Íjmů až na. ony,
]e,z.. m~]l IP~v?d ve zmene osoby zaměstnavatele. ZalJavení služebních
.poJmu d?tyka se tedy i odbytného, jež podle .svého účelu má nahraditi
pe~:,odlcke platy zamest~ance podle .služební smlouvy, a tak mu zabezpec;l! e~lsten~:: R.ekursn~ sou~,p'roto nepochybil, ,uOčnav odbytné za část
s}uzebm5'~ prq1TIu, a, ]~zto veriteh Rudolfu P-ovi .nálež,í nepopřeně na
techto prqmech prvlll zastavní .právo, -přikázal právem složenou částku
tomuto věřiteli.
čís.

13766.

žaloba, jíž se domáháno výroku, že exekuce je nepřípustná ježto

vJ!m~r Všeobecn~ho ~ensijn.ího ?stavu !vořlcl exekuční titul byl 'zrušen
vymerem zemskeho uradu, .lest zalobou podle § 39
jest pořad práva přípustný.
(Ro,zh.ze dne 15.

září

čís.

5 ex.

'\934, R I 1082/34.)

t., pro

niž

se domáhal dlužník na Všeobecném pensijním ústavu neexekuce, odůvodňoval žalobce tím, že výměr žalovaného
'ú~;ta'iU, tvoÍ'Íd ~xekuční titul, ,byl zrušen výměrem zemského úřadu.
p r v é s tol i c e odmítl žalobu pro nepří,pustnost poI-adu práva.
u r sní s o u d. zrušil napadené usnesení a uložil prvému soudu,
věci dále po zákonu jednal a rozhodl. D ů vody: Tvrzení, že
tvořící exekuční titul, byl zrušen výměrem zemského úřadd
nellpl:ltřlu]e žalobkyně námitky proti nároku ani proti up1atex,~kulén1l1~ titulu, nýbrž námitky proti existenci exekučního titulu.
'.",J",.J:u,-,_
o žalobu podle § 35 ex. ř., nýbrž o žalobu ,domáhajicí se
neúl:inno;>t1 exekučniho titulu .z důvodu jeho zrušení ,přislušným správ·
úřadem. Žádá tedy žalobkyně, by exekuce byla ,prohlášena za nepří
pustnou ,podle § 39 čís. 5 ex. ř. z jiných důvodů, a, jelikož tutl1' žádost
'neopírá o .ma,terielnístránku,. o které pří;;luší r~zh?dovati správním
úřadům nybrz o stranku formallll, kterou Jest opravnen soud zkoumalI,
patří tato věc ;,a pořad ,práva a neměla býti žaloba .odmítnuta pro nepříslušnost !~r~~nrho poradu.,
.
Ne jv y s S 1 S o u d nevyhovel dovolaClll1tl rekursu.
Důvody:

Předeslali jest, že napadené usnesení jest ve skutečnosH usnesením
změňujídm J nikoliv zrušovacím, ježto r~kursní soud odC!hylně od ,prvého
soudu neuznal námitku nepřípustnosti pořadu práva za oprávněnou a

'proto uložil ,pTVému soudu, by o žalobě této dále jednal. Je tedy dovoíací
~ekurs přípl.lstný. Ve věci samé schvaluje nejvyšší soud důvody napade,ného usnesení, ježto odpovídají .stavu věci a zákonu. Vývody dovolacího
rekursu nejsou s to, správností těchto .důvodů otřásti nebo je vyvrátiti,
zejména ne v tom směru, že tu jde o žalobu podle § 39 čís. " ex. ř. Pl-í·
pustnost pořadu práva nelze již vzhledem k druhu podané žaloby popříti.
Zcla je žaloba opodstatněna čili nic, bude věcí věcného rozhodnutí sporu
(viz sb. n. s. čís. 9259).
čís.

13767.

pojištění.
Předpisem § 197 zálwna

Pensijní

ze dne 21. února 1929, čís. 26 sb. z. a n.,
pozbyly platnosti jen p r á v n í předpisy upravující pensijní pojištěni,
nikoliv však j i n s t j t II C e, zřízel1é na podkladě těchto zrušených právních norem, k nimž náleží i pensijní ústav soukromých drah v Broě, ani
stanovy tohoto pensijního ústavu, schválené a upravené na podkladě
dtíve platného zákona ze dne 5. února 1920, čís. 89 sb. z. a n. Tyto
stanovy platí až do nové úpravy.
Představenstvo pensijního ústavu soukromých drah v Broě jest
oprávněno usnésti se na určité směmici při stanoveni pensijní základny,
stanoviti podle ni pnspěvky a oznámiti je seznamem zaměstnavateli,
jenž nemusil, ba ani nesměl vyčkávati zvláštní výměry, pokud se týče
právní moc výměrů.
(Rozh. ze dne 15.

září

1934, Rv 1428/34.)
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Žalobce byl od roku 1922 do 31. prosince 1932 zaměstnán u žalované spDlečnosti pouličních drah jako řidič vozu a byl pojištěn u pensijního ústavu soukromých drah v Brně, jehož stanovy byly vydány
výnosem ministerstva ,železnic ze dne 19. září 1922, čís. 13598. Sezna_
mem pdspěvků pro pensijní ústav bylo žalované spo,lečnosti u pensijních příspěvků žalobce oznámeno, že příspěvek žalobcův ,při zvýšení
platu činí počínajíc 1. červencem 1930 měsíčně více o 57 Kč 50 h, načéž
žalovaná od 1. července 1930 do 31. prosince 1932 těchto 57 Kč 50 h žalobci srážela a odváděla pensijnímu ústavu. Celkem žalobci srazila za onu
dobu 1725 Kč. Žalobou, o niž tu jde, ,domáhal se žalobce na žalované
zaplacení těchto 1725 Kč, tvrdě, že žalovaná ,mu neprávem: srážela mě
síčně 57 .Kč 50 h, ježto pensijní ústav 'Soukromých drah nebyl oprávněn
předepsati t. zv. zvyšovací taxu 57 Kč 50 h, ježto podle pensijního zákona ze dne 21. února 1929 pozbyla platnosti ustanovení dosavadnídi
právnídh předpisů uipravujidch stejné předměty jako u'vedený zákon,
pokud nebyly zákonem výslovně dále zachovány v platnosti nebo z něho
jinak nevyplývá. Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e (p r a co v n í
s o u d) žalo,bu zamítl, o d vol a c í s o u d napadený rozsudek/potvrdil,
prohlásiv dovolání za ,přípustné podle § 34 .zák. o pracovních soudech.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Podle § ,197 zák. č. 26/1929 pozbyla dnem účinnosti předpisů
tohoto zákona (dnem 1. ledna 1929) platnosti ustanovení dosavadních
p r á v n í c h pře d p i s Ů, upravujících stejné předměty jako onen
zákon, pokud ,nebyly ,zákonem výslovně dále zachovány v platnosti neb
se z něho jinak nepodává. K těmto zmšeným »právním předpisům« náleží i z á k o n ze dne ,16. prosince 1906 čís. I ř. z. z mim 1907 o .pensijním pojištění .zří'Zenců ve službách soukromých v doslo,vu up'raveném
,císařským naří'Zením ze dne 25. června 19'14 ř. z. čís. 138 a zákonem
ze dne 5. února 1920 čís. 89 sb. z. a n. Zrušení týká /Se tedy jen právních př'edpisů, t. j. zákonů a nařízení tuto právní materii upravujících,
nikoli též institucí zřízených na podkladě těchto zrušených právních
norem, k nimž náleží i společens.tevní pensijní ústav, púkud se týče pensijní .ústav soukromých drah v Brně, jenž byl zřízen k výkonu pensijníh,j
pojištění ž,elezničních zaměstnanců všech ,soukromých drah sloužících
veřejné dopravě a jejich pomocných ústa~ů v republice Českos!.oven&ké
podle vládníhro naří'Zení ze dne 29. p'rosince 1921 čís. 506 'sb. z. a n.
Tento ústav je právnickou osobou (§ 4 cit. nařfzení), jejíž organisaci,
:vnitřní zařízení a správu upravují jej;í stanovy (§ 4 odsl. 2). Ohledně
těchto stanov ustanovUJje nařfzení, že první stanovy vydá a změny sch~a
luje ministr železnic v dohodě s ministrem ,sociální péče. V souzeněm
případě není sporné, že stanovy pensijního ústavu soukromých drah byly
ministerstvem železnic řádně schváleny. Nebyl-li zrušen zákonem čís.
;26/1929 sb. z. a n. penSijní ústav, nemohly býti zákonem zrušeny ani
stanovy toholo ústavu, bez nich'ž: by zřejmě nemohl existovati a splniti
svěřené mu úkoly tohoto oboru sociálního pojištění. t. j. penSijního pojištění zaměstnanců dralbi státem neprovozovaných, jež zákonem čís. 26/
" ',1:1
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ělo býti zrušeno nýbrž jen upraveno zvláštním vládním naří
t92? nem 3 cit. zák.). ]iž'z té okolnosti, že zákon, čí's: 26/19~9 .se ne~,o
Z;n!m ~~ijního pojištění této skupiny zaměstnancu a Je vyhra;uJ~ zvlasttý}ta ~ařízení, je zřejmo, že z § 197 n~lze odvozovatI, zr?;Sťm sta~ov
11lmu . 'ho ústavu schválených a upravenych na podklade dnve platneho
p~nsIJ11l"s 89/1 <120. § I vládního nařízení ze dne 9. února 1933 čís. 33
Cl .
,.,.
t.
dll d
Zakona
,
a n. ustanovuje s e z pe t n o u u cIn n? s 'I o ,,; e" ~ a.
sb. z,, zaměstnanci drah státem neprovozovanych a SIOUZICl'ch vereJne
1929, Z,e JSOU zásadně pensijním pojištěním povinni a pod!.e ustanovení
e
doprr ,ařízení pojištěni (§ 1) a upravuje blíže obsah .tohoto pojištěni·
toh~eo §n5 provádí toto pojištění pensijní ústav soukromyc~. drah v Brne,
P,od . odle § 4 vl. nařízení ze dne 29. prosInce 1921 CIS. 506 sb. z.
zr!zenYe~už podle sedmého odstavce § ,6 j,e vy?raženo, hYi s.v~mi stan~
fl
~pravil soustavu dávek a pojis!neho a zaklad!,u 'pr? J~Jlch .vyme~a~ I' (pensiJ'ní základnu) i odchylne od u:stanovem penslJmho zákona,
10van
,
"tý
d ' k'
'"
St
vy
ři čemž musí,;,šak, být! ryhoven? um mp? m1l1 .am nanzel11.. ~no"
,p ensijního zanzel11 a JejIch zmeny schvalUje mIn~s.tesstvo, ~oclalm 'pec~
'~ dohodě s ministerstvem železnic (§ 7 odst. 2), ,~I~ m1l1eny. budouc~
stanovY upravené podle čtvrtéhG odstayce § ~. Tote; ma na n;tysl~ I d~uhy
dstavec § 10 a i z těchto ustanovem lze duvodne za to n;t,III, ze ~; do
féto nové úpravy zůstávají dosavadní stal!?VY v plat:lOstl, Jak to tez v~.
plývá z prvého odstavce § 10. Nelze tudlz napadenemu rozsudku vytýkati právní mylnost z důyodu, že pfi po~o~zení. věci vycházel :e stanoviska platnosti dosavadmch stanov; P~?sl!l11ho ustavu soukr~~~ch dra.h
v Brně. Podle § 33 těchto stanov nale>;1 p:,ed~ta,ve~stv~ T?ezl Jm~ ~sna
šeti se o všech opatřeních, která se týkaJl j:)redpIsovam a V'ybl'f~l11 pojistných příspěvků, splnění pojišťovací yO'::1l1nostJ a :placel11~oJ~stny:;h
,příspěvků. Bylo tedy 'Předst~venstvo opravneno s~ u~,:es? na umte s~er
nici při stanovení pensijl11 základny. podle m.pnspevky stano~~tJ a
.oznámiti je ,seznamem žalované spole§!lO~tJ, kter~.J'~k 'P0d~e.~ 8 C.IS; 7
stanov byla povinna srážeti pojjstné pnspevkY,TJoJlste~cu ~ J~Jlc~;st~ly,ch
služebních příjmů a je odvádetispolu se svyml pO]1stnyml pnspev:,y,
a nemusila ba ani nesměla očekávati zvláštní výměry, pokud se týce
právní mo~ výměrů, ana podle § stano;v .'P'0'y}nn?s~ plat}ti},?jistné
příspěvky není závi's,lá na předohozlm vydal11. pnslusnych vtmerl! ne!b~
rozhodnutí a jejich právní moci. Ana 'Žalovana str~na vyhovela, této sve
povinnosti není žalobní nárok proti ní opodstatnen a byl pravem zamítnut.

n.;

?

čls.
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Ve věcech řádné správy rozhoduje většina spoluvlastnlků již sama
o sobě a musl se ji menšina spoluvlastnlků podrobiti_
Pronájem bytu ve společném domě a výpověď nájmu uzavřeného
na neurčiiou dobu jest věci řádné správy. Na tom nemění nic okolnost,
že ná jemnlkem je;t podnnlk, který však podle svého podílu jest v menšině.

(Rozh. ze dne 15. září 1934, Rv I 1813/,34.)
Civiln[ rozhodnutí XVI.
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Žalobci byli v~as~níky dvou tře)in dymu op. 32, v ~ě~ měl žalovaný
od .r0~u 1929 najatý by}. Proh vypovedl z byt~ na~ltl ~a!ovaný mimo
jme, ze se stal dne 3. brezna 1934 spoluvlastmkem jedne sestiny domu
,čp. 32. Pro c es n í so udp r v é s t o I i c e výpověď zrušil o d v oI a c í s o u d ji ponechal v platnosti.
'
Ne j vy Š š í s o u d zrušil napadený r02lsudek a vrátil věc odvolací~u spudy, by o odvplání zn?vu rozhodl, a to z důvodů, jež tu nepři
ChaZe]1 v uvahu. V otazce, o mz tu jde, uvedl v
dilvodech:
Nesporné jest, že čtyři žalobci jsou spoluvlastníky každý jedné šestiny dOI?u čp. 3~, ~e poz~ěji, dn~ 2.• března I ?34, koupil žalovaný od
Antomna P-a tez jednu sestmu tehoz domu a ze se dne 3. <března 1934
~tal kni~ovní~ vla~tnílkem tét~ šestiny. Ze spisů ,vyplývá, že žalobci dali
zalovanemu vypoveď dne 3. brezna 1934, jež 'byla žalovanému doručena
d~e 6. Mezna 1934 (§ 5?3 .c. ř. s.), tedy v době, kdy hyl již 'spoluvlastmkem domu. Podle prvm vety § 833 obč. zák přísluší držba a užívání
společné věci všem podílníkům dohromady. Pokud jsou v té příčině
v souhlasu, pokládají se za jednu osobu, jaJk praví z:lkon 'v první větě
,§ 828 obč. zák. Dojde-li VŠaJk k rozporům, jest podle'§§ 833-835 ob\'.
~ák. r?ze.zn,ávat~ zda jde o přtpad řád n é spr á v y (§ 833 obč. zák),
,CIO dulez!te zmeny (§ 834 obc. zák). V onom případě rozhoduje většina
hl~sů počítaná ;podleyodílů (o případ rovnosti hlasů v tomto sporu
,nejde). y takoyyclJto vecech. rozhoduje většinajiž.samao sobě .a· musí se
jí menšina'podrobiti; takže tu není místa pro rozhodování rmimosporného
.,SQ11clce podle § 835 obč. zák (tak i Dr. Svoboda »Fragen aus dem Mitelgentumsrechl« ,str. 14 a str. 20 odst. první, Ehrenzweig - Sachenrecht
str. 153 a Mayr - Sachenrecht (1922) 'str. 381). Nelze o tom pochybovati a jest v té otázce judikatura za jedno, žepronáiem bytu ve společ
ném domě a výpověď nájmu uzavřenérho na neurčitóu -dobu jest ved
__Lá.dné._spr.ávy, kde právě rozhoduje většina již salmao sobě. Na tom nic
l1emění okolnost, že nájemník jest podílní:\<, který však podle svého podílu jest v menšině. Výpovědí taJkového podílníka z bytu se nečiní opatření o. jeho podílu (druhá věta ,§ 828 a § 829 obč. zák.) n~~ jen
opatření o správě a užívání -celku. Jest Tozeznávati právo k' celku které
,přísluší všem podílníkům dohromady, a právo k podílu, kterážto obě
,práva jsou obsahově rozdílná, neboť, kdo n~bude práva k podílu, vstupuje do určitého společenství a jemu se podřizuje (sr. rozh. čís. 4333
pb. n. s.). Podílník takovým správním opatřením nepozbývá ani nároku
,na společné užitky (~§ 839 a 8400oc. zák), ani práva svým podílem
volně nakládati (§ 829 obl'. zák). Z uvedených důvodů byla v souzeném
případě dvoutřetinová většina oprávněna dáti výpověď žalovanému
jemuž náleží jen jedna šestina, při čemž je lhostejné, že další jedn~
šestina náleží do pozůstalosti po zemřelé spoluvlastnici Alžbětě P-ové,
n~boť, i kdyby se tento podíl přičetl k podílu žalovaného, zůstává v menšině. Z vyložených důvodú nelze se přiklonili k názoru hájenému v rozhodnutí (12,738sb. n. s., jehož se žalo,vaný dovolává, při čemž bylo
zejména uváženo, že řízení nesporné podle §§ 833 až 838 oobč. zák., na
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něž se tam neshov~y mvezi spo.luvlastI.1 íky, o ~ýpověď z náj~~. odkazují,
by v souzeném 'pnpade, kde Jde o vec radne spravy a o vetsmu podllníků,

nebylo ani přípustné a nebylo by lze § 835 obč. zák. použíti.
čís,

13769.

S hlediska § 251 čís. 6 ex. ř. nelze při jediném dopravním autu tvojediný pramen výživy dlužníkovy požadovati, aby dlužnlk spojoval
ve své osobě všechny činnosti potřebné k provozu své živnosti, zejména
aby auto sám osobně řídil, Nerozhoduje ani, zda provozuje živnost placeným šoférem nebo i více šoféry, jen když při jeho podniku jest zachována povaha malé živnosti.
Skutečné vlastnictví auta, s nimž dlužník živnost provozuje, je pro
ótázku nezabavitelnosti nerozhodné.
řícím

(Rozh. ze dne 15.

září

.<

1934, R II 334/34.)

Dlužnice navrhla, hy byla zrušena exekuce na automobil, ježto ho
k výkonu 's'vé živnosti. S o udp rv é s tol i c e návrh zamítl,
re k u r s n ís o u d návrhu vyhověl a exekuci zrušil.
Ne j vy Š ,š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
potřebuje

Důvody:

Konaným šetřením bylo zjištěno, že dlužnice podle výměru okresn/ho
v ]. je majitelkou koncese pro nepravidelnou dopravu osob nyní
zabaveným osobním autem. Podle tohoto výměru smí vozidlo pojmouti
čtyři sedlcí osoby mimo řidiče i se zavazadly, mimo ně jiné náklady
dlužnice dopravovati nesmí. Zjištěno bylo dále, že si dlužnice na zakoupení auta vypújčila od Občanské záložny v B. potřebný kapitál, že zápůjčka dosud není zaplacena a že k jejímu zajištění byl automobil
-'ol1čanské záložně v B. převlastnen,že dlužnice pro. tělesnou neschopnost, nemajÍc zkoušku šoférskou a neumějíc vůbec ani s autem jezditi,
,sama osobně jeho pTOVOZ neprovádí, nýbrž že hyl vždy obstaráván bezplatnou činností, jednak manžela dlužnice, jednak 'be2lplatnou výpomocnou činností Hynka K-a, že dlužnice vede zápisy ohledně šoférství, obstarává dano'vé záležitosti a přijímá peníze za jízdy přímo od zákazníků
neb od svého manžela. Ze shora uvedeného vyplývá, že dlužnici jest považovati za drobného živnostníka ve 'smyslu § 251 čís. 6 ex. ř., jak
zejména vyplývá z malých rozměrů (malého počtu sedadel) vozidla. Pak
ale přiznati jest dlužnici ochranu zákona ve smyslu !právě citcwaného
zákonného ustanovení a uznati její nárok na vyloučení auta jako nezabavitelného z exekuce za opodstatněný. Neboť není rozhodným, že
,s a m a o s o b n ě živnost autodopravní neprovozuje, ježto podle rozšířené ochrany, které se exekučním dlužníkům novým doslovem § 251
čís. 6 ex. ř. podle doslovu čl. VIII čís. 7 novely (cís. nař. z 1. června 1914
čís. 118 ř. z.) dostalo, maj-í nárok na vyloučení předmětů k výkonu výdělečné činnosti potřebných z exekuce nejen řemeslnici a maloživnostníci,
kteří řemeslo neb živnost sami osobně t. j. ručně provozu:j í, nýbrž i ti,
úřadu
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kdož na provozu tom i jinak jsou osobně súčastněni. Podle této rozšířené
oohrany mají býti z exekuce vyňaty nejen nez'bytně nutné předměty, nýbrž
i ty, jichž jest dlužníku třeba k výhodnému, t. j. vyplácejícímu se, a osobním (rodinným) jeho poměrům jako malého živnostníka odpovídajícímu dalšímu provozu jeho živnosti, čímž má ·býti umožněno a zajištěno
její provozování v dosavadním rozsahu a s dosavadními prostředky
(strGji), jakých jest dnes nezbytně potřebí i při provozování drobné živnosti, lIby byla zachována schopnou soutěže, při čemž ani počet strojů,
ani pomocnY.ch sil nerozhoduje (viz výnos min. sprav. z 2. června 1914
Věstn.k min. sprav. 1914 Č. 4 a četná rozhodnntí nejvyššího sondu na
př. 5045, 7589, 7856, 8201, 9030, 9981, 10191, 10392 a j.). Nelze
proto, vycházejíc z těchto úvah a jak plyne i z rozhodnutí sb. n. s. čís.
8257, při jediném dopravním autu tvořícím jediný pramen výživy dlužníkovy požadovati, by tento maloživnostník spojoval ve své osobě
Všechny činnosti potřebné k provozu této živnosti, zejména aby auto sám
osobně řídíl. Nerozhoduje ani provozuje-li svou živnost placeným šoférem neb i více šoférv, jen když při podniku jeho jest zachována povaha
malé živnosti, zvláště když změnou pracovních poměrů nastalou úkonem o osmihodinové době pracovní fl prováděcími předpisy třeba jest
nyní k výkonům, k nimž při delší době pracovní stačil jeden šofér, nyní,
,zvláště při povoznictví, vyžadujícím pohotovosti, v~ce šoférů (sb. n. s.
čís. 9981). Stačí jen, je-li autodopravce něj.akým způsobem činným ve
svém podnikn, jak jest tomu v souzeném případě, kdy dlužnice vede zápisky o provozu živnosti, přijímá platy za jízdy a pod. a obstarává
daňové záležitosti živnosti té se týkající. Odvoláním se na plenární rozhodnutí sb. n.s. čís. 7621 nemůže dovolací rekurentka nic vytěžiti pro
své stanovisko, že dlužnice nemůže se odvolávati na ochranu zákona,
.ježto sama o s o b n ě živnost autodwžkářskou neprovozuje, ježto rozhodnutím tím byla řešena jen otázka nezabavitelnosti auta velkoměst
ského drožkáře vzhledem k značné ceně auta, a byla uvažována jen
otázka, jde-li tu o podnikání k"pitalistické , či nikoliv. (srov. sb. n. s.
čís. 10392). Dovodil-li tedy nejvyšší soud v tomto plenárním rozlhodnutí,
že doprava os{)b automobilem může býti předmětem také kapitalistického
podnikání, že osobní činnost dro'bkářova jest pak na'hražena placenou
činností šoférů, nevyslovil tím, že k~ždý.provoz autodrožkářské živnosti
neprováděný majitelem živnosti té osobně jest již tím samým provozem
IPodnikatelským vymykajícím se z rámce maloživnosli (srov. sb. n.s.
čís. 9981). Skutečné vlastnictví auta, s nímž dlužnice živnost provozuje,
Je pro otázku jeho nezabavite\nosti nerozhodné (sb. n. s. čís. 5207,9137,
.10.081, 12.183, 12.756); rozhoduje jen, že používala auta toho ve své
živnosti v době vý1konu exekuce.
čís.
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Prozatímním opatřením podle § 381 ex. ř. může býti zmocněn jeden
ze dvou likvidatorů, společníků veřejné obchodní společnosti v likvidaci,
oprávněných íen společně zastupovati, k samostatnému zastupování

~polečnosti

v určitém sporu, zdráhá-lise druhý likvidátor,
pt'ovésti tento spor.
(Rozh. ze dne 20.

září

společník

1934, R I 598/34.)

K zastupování veřejné obchodní společnosti Karel Sch. v likvidaci
byli povoláni kolektivně likvidátoři Eduard Sch. a Karel Seh. Eduard Sch.
navrhl vydání prozatimního opatřeni, by k zajištění jeho nároku na odvolání Karla Sch-a jakožto likvidatora firmy Karel Sch. soud podle čl.
1'34 obeh. zák. zmocnil navrhovatele k samostatnému zastupování firmy
zejména k samostatnému jejímu zastupování ve sporu C 577/33 a by
toto opatření bylo zapsáno do obchodního rejstříku. S o udp r v é
s t o I i c e návrh zamítl. D ů vod y: Ohrožený opírá návrh na vydání
prozatímního opatrení o čl. 134 obch. zák. Prozatímní opatření se vydává v nesporném řízeni za předpokladů § 3-81 ex. ř., jež jest podle
§ 389 ex. L doložiti a osvědčiti. Nehledíc k tomu, že v souzeném při
padě není těchto podmínek, nemítže býti účele, sledovaného navrhovatelem, totiž odvolání Karla Sch-a z úřadu likvidátora, dosaženo v nesporném řízení, nýbrž jen pořadem práva. Tohoto účele nemítže býti dosaženo ani prozatímním opatřenim, tím méně, an ohrožený Eduard Scl1.
navrhl, aby byl ustanoven sám k zastupování likvidační firmy. Rek II r sní s o u d vyhověl částečně rekursu navrhovatele a změnil napadené usnesení v ten rozum, že se k zajištění nároku ohroženého na
odvolání odpůrce jakožto likvidátora fírmy Karel Sch. v likvidaci zmocňuje ohrožený k samostatnému zastupováni firmy, zejména k samostatnému zastupování ve sporu C 577/33 a uvedl dále: Toto prozatímní Op2tření se povoluje až se bude moci ohrožený domáhati nároku exekucí.
Ohrožený se má vykázati do 1. dubna 1934, že uplatnil svítj nárok
u soudu; jinak bude nařízené prozatímní opatření zrušeno. Toto prozatímní opatření jest zapsati do obchodního rejstříku. Povolení prozatímniho opatření závisí na složeni jistoty 15.000 Kč a nelze s výkonem prozatímního opatření počíti dříve, než bude podán průkaz o složení jistoty.
, D ů vod y: Při prozatímních opatřeních nezáleží na tom, zda o nároku
jest rozhodovati pořadem práva, či v řízení nesporném, nýbrž musí jíti
o nárok, o němž jest rozhodovati soudům (čís. 11830 sb. nejv. soudu).
Jde jen o to, zda tvrzený nárok na odvolání druhého likvidátora jakož
i škoda hrozicí z jeho ponechání jsou osvědčeny čili nic. Podle názoru
rekursního soudu jest k tomu při svědčiti, ježto z předložených listín
plyne, že se stěžovatelítv odpůrce zdráhá plniti povinnosti uložené mu
ustanovením čJ. 137 obch. zák., zejména zdráhá se skončiti spor proti
společnosti vedený již od roku 1931. Tím může vzniknouti firmě značná
škoda, ježto obě strany vzhledem ke kolektivnímu zastupování mohou
vystupovati jen společně. Újma, jež by mohla odpítrci vzejíti, jest kryta
jistotou (§ 390 ex. L).
Ne j v y Š š í s o u d vyhověl částečně dovolacímu rekursu a změnil
napadené usnesení v ten smysl, že se k zajištění nároku ohrožené strany
na odvolání odpítrce jako likvidátora firmy Karel Sch. v likvidaci, zmocňuje ohrožená strana k samostatnému zastupování této firmy ve sporu
C 517/33 u okresního soudu v Č. Toto zatímní opatření se povoluje na
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dobu, až ohrožená strana bude se moci domáhati svého nároku exekucÍ,
nejdéle však do 31. prosince 1934. Povolení prozatímního opatření činí
se závislým na složení jistoty 15.000 Kč. S výkonem opatření nebude
započato dokud se neprokáže, že jistota byla soudně složena. Jinak návrhu ohrožené strany na povolení prozatímního opatření nevyhověl.

D úvo dy:

i':

-CIS.

Dovolacímu rekursu nelze upřítí částečné oprávnění. K opodstatnění
návrhu uvedla ohrožená strana, že navrženého opatření jest třeba, aby
byla odvrácena hrozící nenahraditelná škoda (§ 381 čís. 2 ex. ř.). Avšak
tuto škodu Odllvodnila jen tím, že se odpůrce zdráhá provésti spor
C 57~ Prozatímní opatření musí proto býti omezeno na zmocněni
ohrožené strany, by samostatně zastupovala firmu v tomto sporu.
V tomto směru jest ohrOžení ověřeno předloženou korespondencí a
spisy C 577/33 a Ck Jl 26/33, jak již rekursní soud správně vystihl.
Otázku, zda příslušné žaloby jsou opodstatněny a zažalované pohledávky po právu, nelze řešiti v tomto řízení. Netřeba řešiti v tomto řízení
o povolení prozatímního opatření ani otázku, zda o nároku ohrožené
strany jest rozhodnouti v řízení sporném, či nesporném, neboť se tu jen
předpokládá, že rozhodnutí o nároku patří soudům, což stěžovatel sám
připouští (srovnej rozh. sb. n. s. čís. 11830). Jistotu 15.000 Kč považuje
nejvyšší soud za přiměřenou, to tím spíše,. že prozatímní opatření bylo
obmezeno tak, že mohou přicházeti v úvahu v tomto směru jen útraty
sporu. V dalším rozsahu nemohlo býti prozatímní opatření· povoleno,
poněvadž tu nejsou předpoklady § 381 ex. L, jak již shora bylo podotknuto.
čis.
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Společenstva podle zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák.
Vstupem společenstva do likvidace nezaniká působnost dozorčí rady.
K vůli zjištění, zda byla zřízena likvidační bilance, netřeba provésti
revisi, nýbrž stačí vyzvání \ikvidatorů, by předložili tuto bilanci.
Bylo-li pozvání k valné hromadě v časopise, předepsané stanovami,
redakcí časopisn odepřeno, nezb)'Vá, než doručiti pozvání každému členu
družstva, nemají-Ii stanovy o tom jiného ustanovení.

(Rozh. ze dne 201.

září

1934, R I 679/34.)

Rej s tří k o v Ý s o u d I. zamítl opověď výsledku valné hromady
družstva L. v likvidaci a 2. nařídil, aby Ústřední svaz čsl. družstev
v Praze provedl u společenstva revisi. Proti tomuto usnesení podali rekurs dozorčí rada a likvidatoři Antonín Z. a Josef J. Rek u r sní
s o udl. rekurs dozorčí rady odmítl, 2. rekursu likvidatorů do usnesení prvého soudu, pokud jím byla zamítnuta opověď výsledků valné
hromady, nevyhověl a 3. rekursu likvidatorů do usnesení prvého soudu,
pokud jím bylo nařízeno, by o,střední svaz čsl. družstev v Praze provedl
II společenstva revisi, vyhověl, napadené usnesení zrušil a uložil prvému

soudu by dále podle zákona jednal. D ů vod y:: I. Usnesením prvéhu
soudu' ze dn.e 9. l~,.d~a 1933 bll povolen zápis zr~šení a likvidace společenstva a zapls tn hkvldatoru: Josefa J-a, Antomna Z-a a Vaclava H-a.
Stížnost podali dozorčl rada společenstva a likvidatoři Antonín Z. a
Josef J. Dozorčí rada Jako taková není ke stížnosti oprávněna, ježto
vstupem společe~stva dO.,likvidace přestala jeho existence a na jeho
místo nastouPlh hkvldaton valnou hromadou zvolení (§§ 41, 44, 71 zák.
čís. 70/73 ř. zák.). Bylo proto stížnost, pokud byla podána dOZOrčí radou, odmítnouti.
2. Stěžovatelé napadají zamítnutí opovědi výsledku valné hromady
z důvodu, že pozvání k valné hromadě v listě »Družstevník" nebylo uveřeiněno, jak prvý soud uvedl, a uvádějí, že u administrace listu o to žádali, že však uveřejnění bylo zamítnuto, a dovozují, že pozvání k valné
hromadě bylo řádně vyhlášeno, byvši uveřejněno v úředním listě a vyvěšením ve všech prodejnách družstva, a každý člen buď osobně nebo
doporučeným dopisem byl k ní pozván. Avšak v otázce svolání valné
hromady pro rejstř~~ový soud jsou směrodatnými jen platně zapsané
stanovy (§ 30 zak. CIS. 70/73 sb. z. a n.) a podle § 37 stanov pozvání
k valné hromadě oznámiti se má jednou v listě »Družstevník« v Praze
Vycházejíclm, uveřejnění v listě tom se nestalo, a nebyla tedy valná hromada podle stanov platně svolána. Proto právem prvý soud opověd'
výsledku valné hromady zamítl.
Stěžovatelé přiznávají, že o výsledcích účetnictví nepodávali na
schůzích zprávy, ježto jim účetnictví nebylo nikým svěřeno a mohli by
to vykonati jen společně s likvidátorem Václavem H-em a ohražují se
proti nařízení revise v družstvu k zjištěni, zda byla zřízena likvidačlíí
bilance, jejíž předložení lze naříditi. Avšak správa likvidujícího druž-

stva náleží jen likvidátorům, jíchž působnost jest vytčena předpisy
§§ 44, 48, 49 cit. zák. o společenstvech a kteří jsou opovědni za výsledek likvidace, musí dbáti usnesení valné hromady i zákonných před
pisů, a ručí osobně a solidárně podle § 47 cit. zák. za škodu. Co do
způsobu provádění likvidace nemá soud příčiny zasahovati v postup
likvidátorů. Předpis § 9 zák. čís. 133/013 ř. zák. a nař. čís. 134/03 ř. zák.
tu neplatí, neboť revise se dosud nekonala a nemohlo proto býti zjištěno,
že zákonné nebo statutární předpisy nebyly zachovány (§ 24 nař. čís.
134/03 ř. zák.), podle § 49 zák. čís. 70/73 ř. zák. mají likvidátoři ihned
při počátku likvidace sestaviti bilanci, dodržení tohoto předpisu lze vynutiti po řádkovými pokutami (§ 87 cit. zák.). Revise k zjíštění, zda likvídační bilance byla zřízena, není třeba, stačí likvidátorům uložiti její
předložení a po prípadě postupovati podle § 87 cit. zák. Napadené usnesení nevyhovuje zákonu. a bylo proto stížnosti v tomto směru vyhověno
napadené usnesení zrušeno a je věcí rejstříkového soudu, by další po~
třebné k zjištění likvidační bilance zaUdil.
Ne j v y Š š í s o u d dovolacímu rekursu dozorčí rady do odstavce 1.
napadeného usnesení vyhověl a napadené usnesení v této části zrušil;
dovolacímu rekursu likvidátora Václava H-a do odstavce 3. napadeného
u~nesení nevyhověl, dovolacímu rekursu dozorčí rady a likvidátorů Antomn~. Z-a a Josefa J-a do odstavce 2. napadeného usnesení vyhověl,
zrusll odstavec 2. napadeného usnesení, jakož i odstavec I. usnesení
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soudu prvé stolice a tomuto soudu uložil, by o opovědí likvidátorů znovu
rozhodl.
Důvody:

Pokud jde o dovolací rekurs dozorčí rady do odmítající části napadeného usnesení, nelze mu odepříti oprávnění, neboť nelze při svědčiti
právnímu názoru rekursního soudu, že vstupem společenstva do hkvldace přestává existence dozorči rady. Podl.e p.ředpi~ů .družste.vního. zákona rekursním soudem cllovanych nastouplh hkvldaton na mlsto predstavenstva tím však není řečeno, že zaniká i působnost dozorčí rady.
Rekurs do;orčí rady byl tudíž neprávem odmítnut. Netřeba však dalšího
opatření, poněvadž došel svého vyřízení již tím, že byl vyřízen rekurs
spolustěžovatelů.
. .
•.
.
.•.
. ,.
Dovolacímu rekursu Vaclava H-a nelze pnznatl opravnem, nebol Jest
přisvědčiti názoru rekursního soudu, že k vůli zjištěni, zda byla zřízena
likvidační bilance podle § 49 družstevního zákona, netřeba provésti revisi, nýbrž že stačí vyzvání likvidátorů, by .předložili tut~ bil~nci. .Zd~
bilance vyhovuje zakonu, bude lze posuzovali teprve po JeJlm predlozem.
Opodstatněn jest však rekurs dozorčí rady a likvidátorů Antonin~
Z-a a Josefa J-a do druhého odstavce napadeného usnesenJe!iebot
v tomto směru odporuje toto usnesení zákonu'. Podle § 47, clťIíhý odstavec stanov má ovšem býti pozvání k valné hromadě oznámeno v hstu
»Družstevník«. Je-li to však nemožné, poněvadž se redakce tohoto hstll
zdráhá uveřejniti pozvání, nezbylo než doručiti pozvání každému člemt
družstva, ježto stanovy nemají v tomto směru jiného ustanovení, neboť
timto způsobem bylo vyrozumění členů o ustanovení valné hromadJ:: docíleno alespo,Ďi stejně spolehlivým způsobem a jinak by osud druzstva
závisel na libo vúl i toho kterého časopisu, což zajisté nemůže býti úmyslem zákona. Náleží tudíž rejstříkovému soudu, by o opovědi znova
rozhodl, nepřihlížeje k zamítacímu důvodu.
čis.
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Nepřípustnost pořadu práva, domáháno-Ii se na obci v čechách náhrady škody z důvodu, že ustanovila za bezpečnostního strážníka osobu
nezdatnou a že ho přes zákaz ozbrojila střelnou zbranI.

(Rozh. ze dne 20. záH 1934, R I 759/34.)
Anna Sch-ová a nezletili Jan a Josef Sch-ovi domáhali se na Emilu
K-ovi a na obci Ú. v čechách náhrady škody, ježto žalovaný Emil K.,
obecní strážník v Ú., usmrtil Antonína Sch-a, manžela žalobkyně Anny
Sch-ové a otce žalobců Jana a Josefa Sch-ových. S o udp r v é s to 1 i c e odmítl žalobu. proti obci D., vyhověv námitce nepřípustnosti pořadu práva. D ů vod y: Zavinění žalované obce Ú. spatřují žalobci
v tom, že ustanovila nezpůsobilou osobu strážníkem a že proti zákonnému zákazu opati'ila obecní strážníky střelnými zbraněmi. Podle § 3í
obecního zřízení pro čechy má politický úřad vysloviti nález o povinnosti k náhradě obce, která vykonává mistní policii, když někdo by!

poškozen zanedbáním povinností obce. Ustanovení způsobilého strážník"
a dodržení předpisů o nošení zbraně jest podle názoru soudu předmětem
v. konávání místní policíe a z tohoto důvodu má otázka, zda obec ':J.
jist v souzeném případě povinna k náhradě škody čili nic, býti rozhodnuta okresním úřadem a nebylo lze tento nárok uplatňovati u soudu pořadem práva. Rek u r sní s o u d zamítl námitku nepřípustnosti pořadu
práva. D ů vod y: ~ 37 obec. zř~zení pro čechy, kte;ý z~staJ nezměněn
zákonem ze dne 7. unora 1919 ČIS. 76 sb. z. a n., ma dve vety: V prve
se stahoví zásadní zodpovědnost obce za zanedbání povinnosti místně
policejní, v druhé stanoví se zodpovědnost obce za škody veřejným násilím při srocení. O tento případ tu nejde, onen předpokládá zanedbáni
povinnosti, uložené obcí podle § 28 čís. 2 obecního zřízení pro Čechy,
přihlížeti k bezpečnosti osoby a jmění, tedy, když obec učinila dostatečná opatření k ochraně bezpečnosti osoby. V žalobě, o niž tu jde, 'e
nežádá na obci náhrada škody proto, že neučinila opatření k bezpečnosti
osoby, nýbrž žaluje se o náhradu škody proto, že obecní strážník Emil
K., tedy osoba právě k ochraně bezpečnosti osoby a jmění ustanovená,
zastřelil dne 2. července 193.0 Antonína Sch-a, a odůvodňuje se v žalobě
závazek obce k náhradě tím, že obec ustanovila strážníkem osobu ne··
způsobilou a že malé obci, jakou jest obec Ú., jest zakázáno opatřiti
ubecní strážníky střelnou zbraní. Nejde zde tedy o případ, jejž by bylu
lze zařaditi pod ustanovení § 37 obecního zřízení pro čechy a ne právem
proto odmítl prvý soud žalobu proti obci Ú. pro nepřípustnost pořad!!
práva.
Ne j vy Š š í s o II d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Rekursní soud zamítl námitku nepřípustnosti pořadu práva pro žalobu proti obci, poněvadž prý tu nejde o případ, který by bylo lze zařa
diti pod ustanovení § 37 obecního zřízení pro čechy. Dovolací rekurs
proti tomuto usnesení jest oprávněn. Žalobní nárok se opírá o to, že
.obec ustanovila za bezpečnostního strážníka osobu nezdatnou a že ho
prý přes zákaz ozbrojila stfelnou zbraní. Ustanovení strážníka k výkonu
bezpečnostní služby a jeho opatření zbraněmi spadá do výkonu místní
policie v širším smyslu § 28 čís. 2 čes. ob. zř. a jest proto podle druhého odstavce § 37 obecního zřízení pro čechy zák. ze dne 16. dubna
1864 čís. 7 z. zák. vyhrazeno úřadu správnímu, by rozhodlo tom, zda
nárok na náhradu škody, odvozovaný ze zanedbání pOVinností obce ve
výkonu místní policie (ať toto zanedbání záleželo v čemkoliv) jest po
právu čili nic; (srovn. na př. judikát nejv. soudu ve Vídni čís. 22§, uveřejněný pod čís. 1652 úř. sb. a rozhodnutí čís. 2450 a 6245 sb. n. s.
a rozhodnutí senátu ze dne 5. června 1931 čís. 734 Dodatek II. k XIII.
ročníku sb. nejv. soudu ve věcech občanských). Pro rozhodnutí otázky
přípustností pořadu práva záleží na tom, zda se tvrzený nárok na náhradu škody opírá o porušení povinností veřejnoprávních, či soukromoprávních. Tvrzenou nedbalost při výběru orgánů veřejné služby bezpečnostní a tvrzené porušení zákazu ohledně ozbrojení obecní stráže jest
však pokládati za porušení povinností veřejnoprávních a jest proto pořad
práva vyloučen.
.
.
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členové společenstva nejsou oprávněni k rekursu proti usneseni,
jímž byl zapsán do rejstříku likvidátor, jehož rejstříkový soud ustanovil
likvidátorem na místo likvidátora, jenž se vzdal této funkce.

(Rozh. ze dne 20.

září

Je-li v návrhu na povolení exekuce proti
éruu v § 15 ex. ř. označen určitý předmět,
~ýšli vésti exekuci, má si soud již před
návrhu vyžáda!i prohlášení správního úřadu
věc taktL) oznacenou.
(Rozh. ze dne 20.

1934, R I 760(134.)

Proti usnesení rej s tří k o v é h o s o u d u, jímž byl do společen
stevního rejsti'íku zapsán jako likvidátor společenstva Václav H., jehož
rejstříkový soud ustanovil likvidátorem na místo likvidátora Antonina
K-a, jenž se funkce likvidátora společenstva vzdal, - podali rekurs čle
nové společenstva. Rek u r sní s o u d rekurs zamítl. D ů vod y: Zápis, který je předmětem stížnosti, byl povolen k návrhu likvidátorů společenstva usnesením rejstříkového soudu ze dne 9. ledna 1933. Rekurs
směřuje proti tomuto usnesení. Rekurs podali členové společenstva, jimž
však usnesení to ani nebylo doručeno, nýbrž zástupci likvidátorů, navrhovatelů, kteří navrhli, by oznámení o zrušení a o likvidaci
čenstva nebylo vzato rejstříkovým soudem na vědomí, a zápis
padeného usnesení byl dne 10. ledna 1933 vykonán a proto di'7o"0Ip1",
nejsou napadeným usnesením ve svých právech dotčeni (§§ 6 a 37
věta zák. čís. 100/31 sb. z. a n.).
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu do odmítacího
usnesení rekursního soudu.

září

právnúou podmětu uvedena nějž vymáhající věřitel
rozhodnutím o exekučním
o přípustnosti exekuce na
'

1934, R I 786{34.)

S o udp r v é s tol í c e povolil k vydobytí peněžité pohledávky
proti Zemědělské okresní nemocenské pojišťovně exekuci zabavením
nemocenských pokladničních prémií. Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a uložil soudu prvé stolice, by, doplně šetření, znovu rozhodl. D ů vod y: V souzeném případě jde o exekuci proti nemocenskému ústavu pojišťovacímu, tedy proti ústavu, který jest pokládati za
veřejný a všeužitečný, a tu jest dbáti předpisu § 15 ex. ř., podle něhož
lze vésti exekuci jen na takové části majetku, kterých může býti použito
k uspokojení věřitelů bez ohrožení veřejných zájmů, jimž má ústav sloužiti (srov. rozh. Ol. U. 2111 n. ř. a Právník 740{0'3, která lze použíti
obdobně i na nový zákon o pojištění). Prohlášení o tom vydává příslušný
úřad správní a jest je připojiti k návrhu. Nestalo-li se tak, jest na prvém
soudu, by postupoval z úřadu podle obdoby §§ 6, 7 min. nař. ze dne
6. května 1897, čís. 113 ř. zák. Otázku, zda bylo postihnouti obstávkou
příspěvky pojišťovací í v budoucnosti splatné, či jen ty, které se staly
splatnými až do povolení exekuce, bude řešiti prvému soudu.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

D ů vod y:
li,:

:1"

I;

Důvody:

Dovolacímu rekursu nelze příznatí oprávnění, neboť stěžovatele nelze
považovati za účastníky ve smyslu § 6 zákona čís. 100{1931 sb. z. a n.,
poněvadž tím, že byl zapsán Václav H. jako likvidátor společenstva do
společenstevního rejstříku, když se likvidátor Antonín K. vzdal funkce
likvidátora a rejstříkový soud ustanovil podle obdoby čl. 133 obch. zál"
z ,důvodu účelnosti na místo něho za likvidátora Václava H-a, nebyli
stěžovatelé nijak přímo dotčeni ve svých právech, neboť nejde o skuteč
nost, která svým významem a důsledky zasáhá přímo v jejich práva
společenstevní, to tím méně, když se mohou domáhati, by valná hromada
učinila nápravu. Přímo dotčen ve svých právech rozhodnutím soudu je
někdo tehdy, když jeho právní postavení je po rozhodnutí tom jiné, než
bylo před tím, což nelze tvrditi O stěžovatelích (srovn. Dr. V. Hora:
Soudní řízení nesporné, str. 39). Nejsou-li stěžovatelé účastníky, nejsou
oprávnění k rekursu podle § 37 zákona čís. 100 z roku 1931.
čís.

13774.

K právním podmětům, v jichž prospěch je stanovena výhoda § 15
ex. ř., patří i nositelé veřejného sociálního pojištěni.
Ustanovení § 15 ex. ř. se vztahuje i na exekuci zahavenún a příká
záním pohledávek, jež má zemědělská nemocenská pojišťovna za urči
tými osobami na pojišťovacích příspěvcích.

Jest sice pravda, že aní § 15 ex. ř., ani nařízení ze dne 6. května 1897
čís. 153 ř. z. nejmenují podobné ústavy jako zemědělské nemocenské
pOjišťovny (§ 25 zák. čís. 221;1924 v doslovu zák. čís. 184/1928 sb. z.
a n,) výslovně mezi právními podměty, v jíchž prospěch je výhoda § 15
ex. ř. stanovena. Vysvětlivky k vládní předloze exekučního řádu a zpráva
stálého výboru mluví však všeobecně o veřejném zájmu, o majetku sloužícím veřejným funkcím, o účelech a zájmu veškerenstva, o podmětech,
jimž přísluší obstarati veřejné a všeužitečné úkoly, ať jim byly tyto úkoly
zákonem svěřeny, nebo je na sebe převzaly dobrovolně. Takové ústavy
nemají v plnění svých úkolů a v dosažení svých zájmů býti rušeny exekucemí pro peněžité pohledávky. Totéž platí .í o nositelích veřejného
sociálního pojištění, jichž zájmy jsou velmi důležíté a vyšší než zájmy
ústavů, jež jsou v § 2 nařízení příkladmo uvedeny. Z tohoto důvodu pří
sluší i dozor nad nemocenskými pojišťovnami ministerstvu sociální péče
(§§ 86 a násl. zák. čís. 221/1924 v doslovu zákona čís. 184/1928 sb.
z. a n.). Rekursní soud proto nepochybil, podřídiv stranu povinnou ustanovení § 15 ex. ř. Že se ustanovení § 15 ex. ř. vztahuje i na navržený
druh exekuce a na jmění, z něhož se vymáhající věřitelka domáhá uspokojení vymáhané pohledávky, vychází najevo z ustanovení § 4 nařízení.
Byl-li v tomto případě v návrhu na povolení exekuce vyznačen u r čit Ý
d mě t, na nějž vymáhající věřitelka zamýšH vésti exekuci, měl

pře
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soud možnost a též povinnost, aby si vyžádal před rozhodnutím o exekučním návrhu prohlášení správního úřadu o přípustnosti exekuce na
věc takto označenou. Proto jest schváliti postup rekursního soudu, který
pro tento nedostatek povolující usnesení soudu první stolice zrušil a mu
nařídil, by řízení v tomto směru doplnil (sb. n. s. čís. 12.3'05).
čis.

13775.

Na pojistnou sumu za pojištěné přislušenstvi shořelé budovy má
nárok hypotekárni věřitel, i když příslušenství bylo pojištěno zvláštni
pojišťovaci smlouvou.
(Rozh. ze dne 20.

září

19G4, R I 807/34.)

Pojištěné svršky byly příslušenstvím nemovitosti, j,ejíž m~jit~lka dala
nemovitosti i s příslušenstvím do zástavy za pohledavku zalo.,zny ~ ,H.
Svršky byly pojištěny samostatnou pojišťovací smlouvou:. Pn pozaru
nemovitosti shořely většinou i svršky, načež pojišťovna slozl~a pOJ1~~nou
sumu za svršky na soudě. Rozvrhuje pojistnou sumu za svrsky (pnslušenství), přikázal ji s o udp r v é s t o I i c e věřitelům, kteří nabyh k P~
jistnésumě exekučního zástavního práva, nárok záložny v H. z~.;níl.
v podstatě proto, že příslušenství bylo pojištěno samostatnou P~JIS!O:
vad smlouvou. Rek u r sní s o u d přikázal pojistnou sumu zalozne
v H, D ů vod y: Příslušenství jest předmětem hypotekárního zástavního práva (§ 457 obl'. zák.). Bylo pojištěno proti ohni a po~l~ s~~nov
pojišťovny nebylo povinnosti použiti pojistné sumy k doplnem, pnslušenství. Na pojistné sumě vázne proto samo. sebou :~sta.vm p,ravo
knihovního věřitele aniž záleží na tom, že nemovItost a pnslusenstv, nebyly pojištěny touŽ pojišťovací smlouvou (Neumann: Komentář k e;c.
řádu 1909/191'0 str. 840, 841). Bylo proto přikázati pojist~ou s,umu z,aložně v H., jejíž smluvní zástavní právo předchází exekučmm zastavl1lm
právům.

Ne j v y Š š í s o u

c.

nevyhověl

dovolacímu rekursu.

Důvody:

Rekurenti napadají jen právní názor rekursního soudu, ~e na pojistnou sumu za pojištěné příslušenství shořelé budovy má narok hYJ?5'tekární věřitel ač příslušenství bylo pojištěno zvláštní smlouvou pOllsťo
vad. Stěžov~telé mají ovšem pro sebe právnickou literatu:~, která spornou otázku řeší v jejich prospěch (srovn. Klang, komentar k obl'. zák.
1931 I. sv. str. 457, Ehrenzweig, system obl'. práva 1923 str. 535, Klallg
Plandrechtsschutz bei der Feuerversicherung von Oebiiuden 1918 str. 11,
a autoři tam v poznámce uvedení a dále E~;enz::,eig, Re~ht~ordnung der
Privatversicherullg str. 263). Klang, po pnpade uvedem 11m Worms a
Kohler kladou důraz na to, že právo zástavní vtělené na nemovltosÍ1
zasahu'je příslušenství jen nepřímo, pojištění však přímo jako věc m~
vitou a že pojistník pojistil jeho cenu nikoliv jako část ce?y bu~ovy, nybrž k libovolnému použití. Ehrenzweig vychází s hledIska, ze samo-

t tné

pojištění

příslušenství

podle ustanovení zákona o

pojišťovací

.alouvě (§§ 64---68 zák. čís. 501/19'17 ř. z.) má v zápětí, že ve smyslu
SOliŠťovacího práva jest takové příslUŠenství, i kdyby bylo příslušen
PfJím po rozumu občanského práva, pokládati za zvláštní věc movitou.

s roti těmto názorům jest však uvážiti, že v souzeném případě jde o ře
konkurujících práv zástavních, totiž zástavního práva
li~'potekárního věřitele a zástavnich práv nabytých později exekučnim
abavellím pohledávky na vyplacení pojistné sumy, pro kteroužto otázku
'fuusí býti rozhodným jen právo občanské, . nikoliv právo pojišťovací,
U ravujicí především podle svého účelu právní poměr mezi pojišťo
v~telem a pojistníkem. V souzeném případě jest nesporné, že movitosti,
jichž pojistná suma má býti rozvržena, byly příslušenstvím shořelé budoVy podle § 297 obč. zák., jest je tedy podle práva občanského pokládati za věci nemovité, za součást budovy. Nelze seznati, proč s hlediska
práva občanského a exekučního, ano tu práva a povinnosti pojišťovatele
vůbec nepřicházejí v úvahu, mělo býti rozeznáváno, zda příslušenství
budovy bylo pojištěno proti požáru současně s budovou touž smlouvou,
Či smlouvou zvláštní, před pokládajíc, že příslušenství (jako v souzeném
případě) zůstalo .přís!ušel1stvím až do po.žáru, jímž byly zničeny S?Učasně budova I pnslusenstvl. Jest se tedy ndlÍl zasadou § 457 obl'. zaK.,
podle něhož se zástavní právo vztahuje i na příslušenství nemovitosti,
a dvorním dekretem ze dne 18.· července 1828 Č, 2354 sb. z, s. a jest pokládati pojistnou sumu připadající na shořelé příslušenství za část pojistné sumy za celou shořelOU nemovitost, jejíž právní osud musí sdíleti
přes to, že pi'íslušenství bylo pojištěno zvláštní smlouvou. Rozhodnutí
sb. n. s. čís. 9735, k němuž stěžovatelé odkazují, se nehodí na souzený
případ, ježto tam šlo o. svršky, které nebyly příslušenstvím nemovitosti.

~ ní otázky pořadí

čís.
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Zákon ze dne 24. února t 934, čis. 33 sb. z. a n., o dočasných opav exekučnim a konkursnim řizeni proti zemědělcům.
Ustanovení § 3 písm. I) zákona se nevztahuje na útraty sporu jakožto
vedlejší nároky hlavní pohledávky. Byla-Ii pro hlavni pohledávku dražba
odložena, nemůže věřitel prováděti dražbu proti zemědělcí ani pro vedlejší, útratovou pohledávku.

třeních

(Rozh. ze dne 20.

září

1934, R I 825/34.)

Vymáhající věřitel vedl exekuci vnucenou dražbou dlužníkovy nemovitosti k vydobytí pohledávky 20.000 Kč, jež vznikla před 9. květ
nem 1933, a útrat sporu, v němž byla ona pohledávka zažalována,
2.675 Kč 70 h a 451 Kč 50 h, přisouzených vymáhajícímu věřiteli dne
11. října 1933, pokud se týče dne 27. ledna 1934. Návrhu dlužníka, by
dražba nemovitosti byla odložena až na dobu po 31. prosinci 1934,
s o udp r v é s t o I i c e vyhověJ. Rek u r sní s o u d zamítl návrh
na odklad vnucené dražby k vydobytí útratových pohledávek 2.675 Kč
70 h a 451 Kč 50 h, ježto vznikly až po 9. květnu 1933 (§ 3 písm. I) zák.
čís. 33/1934 sb. z. a n.).

-
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N e j vy

Š

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

Jest nesporno, že pohledávka 20.000 Kč, pro kterou se vede ex~kuce,
povstala před 9. květnem 1933 a že útratové pohledávky 2.765 Kc 70.J!
a 451 Kč 50 h povstaly po 9. květnu 1933. Stanoví-li se v § 3 plsm. t)
zák. ze dne 24. února 1934 Č. 3,3 sb. z. a n., že ustanovení §§ 1 a 2 CIt.
zák. neplatí o vymáháni pohledávek, které vznikly proti dluzníku~emě
. dělei po 9. květnu 1933, jde v projednávaném případě o to, majl-h se
útratové pohledávky 2.76~ Kč 70 h a 451 Kč 50 h považovati z:, pohledávky samostatné, takže se na ně ustanovení § 3 písm. f) ot. z~k. vztahovati má, či zda jest je považovati za příslušenství vymanal:e pohledávky, a důsledkem toho se ustanovení § 3 lit. fl cit. zák. na ~e nevzta~
huje. útraty sporu jsou částí vedlejších nároků hlavní pohledavky, Jakz
plyne z ustanovení § 54 j. n., a sdílejí proto osud hlavní pohl~davky a
bylo by proti smyslu a účelu uvedeného zákona, kdyby se ~tr~ta:n sporu
v té příčině mělo přiznati. zvláštní postavení. r-:ebylo z~Jlste UmYSle~ .".
zákonodárce, by pro hlav111 pohledavku byla d;-azba odlozen~ a, pro v~
dlejší, útratovou pohled~vku mohl věřitel, drazbu. proh, zemedelel pro~
váděti. Ustanovení § 3 plsm. f) CIt. zak. ma zajlste na zreteh Jen ta kove
pohledávky, které jsou samostatné povahy, což o útratové pohledávce
neplatí.
,,,,

!,:
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Byl-li knihovní výmaz poznámky ve smyslu§ 382 čís. 6 ex., ř. povolen a proveden k žádosti odpůrcova zástupce, stalo se usnese~~ ~ povolení a výkonu výmazu proti odpůrci ihned právoplat~ÝI1!:,a zacma mu
lhůta k ohlášení náhradních nárok.ů podle § 400 ex. r. JIZ dnem, ,kdy
usneseni o výmazu bylo vydáno, nikoliv teprve dnem, kdy bylo doruceno
jeho zástupci.
(Rozl!. ze dne 20. září 1934, R I 1058/34.)
K zajištění žalobního nároku na podepsání kupní smlouvy o nemo:
vitostech bylo žalobcúm povoleno p:ozatímní opatření z~kazem z.clzem
a zavazení nemovitost!. ŽalobCI slozlh JIstotu 200.000 Kc. Zalobcl spor
právoplatně prosoudili, načež byl ~ návrhu žalovanýc)r dne 4. bř.ezna
1933 povolen výmaz knihovní poznamky zakazu ZCl zem a zava~em. nemovitostí. Proti návrhu žalobců ze dne 20. června 19'33 na v:ac~11l JIstoty se vyjádřili žalovaní a vZ,nesl} prot~ žalob,cům náh.'a,d~1 naroky.
S o udp r v é s t o II c e vyhovel navr!'u zalob:u na ~yd.am JIstoty ~o~
tud, že jim vydal jistotu až na 80.000 Kc, ohledne mchz narok ~a ~ydam
jistoty pro tentokráte zamítl. D ů vod y: Podle § 400 e;,. r. JIstota,
kterou navrhovatel složil k zajištění odškodňovacího naroku dr.uh~
strany, srní mu býti vydán~ teprve r:o. čtrná~ti ~nech ,po~om, co pravn~
moci nabylo usnesení, kterym ~e zrus~J.e zahmm opatr.em. V r?zh?dnutr
čís. sb. 2067 bylo vysloveno, ze ona JIstota nes~I, a~1 pO,zrusem o~a:
tření podle § 400 ex. ř. straně býti vydána, ohlasl-Ir odpurce ve Ihute

"tQvaného paragrafu nárok na odškodnění. O zrušení zatímního opa-

~!ení však žádná strana dosud nežádala a usnesení o zrušení ani z moci

\dní vydáno nebylo. Soud povolil na žádost žalované strany jen vý ..
. I!raz knihovní poznámky, kdy" zatímní opatření projitím doby, na kterou
g~JO povoleno, se stalo .bezpředmětn~m.. Ostatně usnese.r:í povolující
v· maz poznámky, o ktere Jde; nedop,atr,emm SOUd111 kancel~re, ktera dle
1znamu ye spisech vypravIla Jen ctyn vyhotovem stranam, advokatu
~alované stran~ nebyl? vůbec d?ručen?, ač jde. o ';Isnesen! v rozepři,
v níž zastoupem adv.okatem)est p":depsano (~ 27 c. r. s.): T~m s~ st~lo,
že citované lIsnesem I v pnpade, ze by v nem bylo zrusem zaÍ1mmho
opatřeni, řádně doručeno žalované straně nebylo a právní moci nenabylo takže lhůta § 400' ex. ř. žalované straně k ohlášení nároku na odškodnění vúbec nezačala. Rek u r sní s o u d povolil též, by žalobcum byla vydána i část jistotr. 80.000' Kč, a u~ožil prvém~ .soudu, by
po právní mocI usnesem zandll, čeho Jest treba k vydam uvedenc
části. D ů vod y: Jak již v usneseních rekursního soudu ze dne 20.
března 1934 a ze dne 27. dubna 1934 bylo vylíčeno, nastalo zrušení prozatímního opatření ze dne 30. listopadu 1919 tím, že usnesením ze dne
4. března 1933 byl povolen výmaz knihovní poznámky zápovědi zcizení,
zatížení a zastavení pozemků, kteréžto usnesení bylo dne 29. března
1933 doručeno stranám, vyjimajíc zástupci strany žalované, takže čtrná
ctidenní lhůta v § 400 ex. ř. stanovená končila 20. dubnem 19'33. Okolnost, že usnesení nebylo doručeno právnímu zástupci žalované strany,
nepadá na váhu, poněvadž usnesení to vyhovělo návrhu této strany,
takže žalované straně proti němu rekurs nepříslušel, nýbrž jen straně
žalující. Následkem toho se uplatnění náhradních nároků žalovanou stranou teprve dne 20. července 1933 stalo po lhůtě § 400 ex. ř., takže žalovaná strana pozbyla práva požadovati, by její nárok byl uhražen ze
složené jistoty. Mohlo by se namítati, že žalovaná strana nevěděla, kdy
lhůta dle § 400' ex. ř. běží, když usnesení ze dne 4. března 1933 o výmazu knihovní poznámky jejímu zástupci nebylo doručeno, takže tento
o zrušení prozatímního opatření nevěděl. To však nebrání tomu, že prozatímní opatření povolením výmazu bylo skutečně zrušeno, o čemž se
zástupce žalované strany, který dne 8. února 19'33 žádal o výmaz
knihovní poznámky, nahlédnutím do spisu a do pozemkové .knihy mohl
přesvědčiti, Vzhledem k tornu není závady, by i část 80.000 Kč prvním
soudem z vydání vyloučená, nebyla žalující straně, která jistotu složila,
vrácena.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:
Odpůrci tvrdí, že o vydání jistoty zažádali ještě ve lhůtě § 400 ex. L,
poněvadž prý usnesení o zrušení prozatímního opatření nebylo vydáno
a knihovní usnesení o výmazu poznámek nebylo doručeno jejich právnímu zástupci. Celý obsah prozatímního opatření spočíval v povolení

zápisu knihovní poznámky zápovédí zcizení, zatížení a zastavení pozemků. Knihovní výmaz této poznámky zápovědi zcizení, zavazení a zatížení byl povolen a proveden usnesením ze dne 1. března 1933 po pravomoci rozsudku na žádost vlastního zástupce odpůrců, takže nemohli
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si proti usnesení vyhovujícímu jejich návrhu, stěžovati. Proti nim stalo
se loto usnesení ihned pravoplatným a druhá strana proti němu nepodala rekurs. Náhradní nároky odpůrců byly tedy ohlášeny až po uplynutí Ihůty§ 400 ex. ř., od kteréžto lhůty neupouští ani rozhodnutí nejvyššího soudu, uveřejněné ve sb. n. s. Č. 2067, k němuž dovolací rekurs
neprávem poukazuje.
čís.

13778.

Doprava železniční.
Ustanovení čl. 54 p,'edpisů pro službu dopravnl čís. XIX neplati pro
zařazeni vagonu s hořlavými látkami při posunu ve stanici.
(Rozh. ze dne 20.

září

1934, Rv I 2232/32.)

Žalobce odevzdal dráze v otevřeném vagoně k přepravě zásilku lisovaného sena, přikrytou úplně zánovními plachtami. Za posunování Ve
stanici byla zásilka zachvácena požárem a zničena. Žaloba o náhradu
škody proti dráze byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c,
N e j vy Š š í m s o ude m z těchto

d Ů vod ů:
Jest nesporno, že vůz, jímž zásilka sena byla přepravována, nebyl
zachvácen požárem za dopravy vlaku, nýbrž při rozřazování a posunování ve stanici. Při tomto nesporném stavu věci nelze na souzený při
pad použíti ustanovení čl. 54 předpisů pro službu dopravní čís. XIX,
které upravují zařazení vozů naložených hořlavýmI látkami za dopravy.
Žalovaná namítala v žalobní odpovědi, že vůz naložený senem byl zařazen jako čtvrtý za lokomotivou a že pro zařazení vozů naložených
hořlavými látkami při posunování ve stanici není v předpisech pro dopravní službu ustanovení. Naproti tomu tvrdil žalobce, že při posunování ve stanici je třeba zachovati touž opatrnost, jako při jízdě na trati,
a že platí ustanovení čl. 54 oněch předpisů i pro posunování ve stanici.
První soud, zjistiv, že vůz naložený senem byl zařazen jakožto pátý od
lokomotivy, posuzoval věc tak, jako by šlo o zařazení VOzu a jeho zachvácení požárem za dopravy, kdežto námitkou žalované dráhy, že šlo
o zařazení vozu a zachvácení požárem při posunu ve stanici, se nezabýval právě tak, jako soud druhé stolice. Při posouzení této námitky jest
uvážiti, že v čl. 40 předpisů pro dopravní službu je upraveno zařazení
VOzů při posunu ve stanici jen u vozů naložených snadno výbušnými,
střelnými a trhacími látkami nebo se snadno výbušným střelivem; kdežlo
pro zařazení vozu při posunu naložených hořlavými látkami, jako je
seno, nebyly dány zvláštní předpisy. Bylo-Ii tedy v čl. 54 uvedených
předpisů upraveno zařazení vozů naložených hořlavými látkami při dopravě a v čl. 40 upraveno zařazení vozů při posunu jen u vozů naložených látkami snadno výbušnými, střelnými nebo trhacími, nikoliv však
látkami hořlavými, nelze za to míti, že ustanovení čl. 54 platí i pro zařazení hořlavých látek při posunu ve stanici, jak dovolatel tvrdil a v do-

volání do~odi~i s.e ~naží,. nJÍ'brž jest z toho us~uditi, že pro zařazení vagonu s horl~vyml latkam! pn p~sunu ve sta?I~1 nebyl ~án úmyslně žádný
předpIS, a ze to b~lo prenechano rozumne uvaze drahy, poněvadž při
posunu, který se ct.ěJe pomalu, j~ jiskření ~ zvýšení jisker proudem vzduchu nepatme, takze s nebezpečlm spoJenym za posunu hořlavé látky na
otevřeném voze ve stanici musí již dle všeobecného ustanovení čl. 90
ž. př. ř. odesílatel počítati a dráha za škodu při tom povstalou podle
uvedeného zákonného ustanovení neručí.
čís.
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Duchovnl správce církve nebo náboženské společnosti nekongruálni
(náboženské společnosti israelské v čechách, na Moravě a ve Slezsku)
nemá zákonný nárok proti své církvi (náboženské společnosti) na vyplacení části dotace ve smyslu §§ 196 a násl. vládního nařizení ze dne
17. července 1928 čís. 124 sb. z. a n.
. Exekuce zabavenlm a přikázánlm pohledávky takového duchovního
správce z důvodu kongruových požitků jest nepřípustná.
(Rozh. ze dne 20. září 1934, R II 267/34.)
K vydobytí peněž~té poh!~d~v,k~ navrhla vymáhající věřitelka povol~m exe~u~e zaba:,emm a J'nkazaOlm k vybrání pohledávek, příslušeji
clch d!uzmku J'ro~1 Svazu zldovských náboženských obcí z důvodu kongruovyc~ pozltku.
S o udp r v é s t o I i c e exekuci povolil r e _
k u r s n I s o u d k rekursu poddlužníka exekuční návrh zamítl.' D ů _
vod y~ ~xek.uce yřE;dpokládá podle § 294 ex. ř. peněžítý nárok proti
poddluznrku, Je~oz,vsak v tomto případě není. Ve smyslu zák. čís. 122'
1926 a prov. nar. ČIS. 124/2~ nemá povinný právní nárok proti pOddlul
níku na doplatek kongruy, Ježto rozvržení paušálních kongruových pří
platků je po?",~háno jednotlivým ne kongruovým církvím.
N e J v y s S I S o u d nevyhověl dOVOlacímu rekursu.
DŮVOdy:

Nábož~ns~á společnost israelská není v čechách, na Moravě a ve
Slezsku ?abozenskou sp?lečností kongruální (§ 1 vládního nařízení ze
?ne
cerv~nce 19~8 ČIS. 124 sb. z. a n.). Vztahuje se proto na nábozenske ,obce Israelske § 5 tak zv. kongruového zákona ze dne 25. června
1926 ČIS. 122 S? z; a n ... Po~le, tohoto zákonného ustanovení a podle
~ 196 a 198 vladmho nanzeOl ČIS. 124/28 sb. z. a n. dostane se nábozenské společnosti israelské k úhradě osobních potřeb duchovních
spr~,:,ců .(rabínů) ze státních prostředků paušální dotace, které smí býti
p~~zltO Jen na doplnění platů a odpočivného a zaopatřovacích požitků
JeJlho dU,cho;renst~a. Pod!e § 199 (3) vl. nař. Č. 124/1928 sb, z. a n. provedo? n~bozenske spolecnosti, tedy i náboženská společnost israelská
rozde,len~ dotace podle volného svého uvážení, takže dlužník nemá zákonny narok proh poddlužníku na vyplacení části této dotace. Byl proto
práve';1 re~~r~n~m, soudem zamítnut exekuční návrh stěžovatelky na zabavenr a pnkazaOl pohledávky dlužníka z důvodu kongruových požitků.
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Není závady, by nebyla povolena samostatná exekuce k vydobyti
i jen úroku na základě exekučního titulu, jimž byl přiznán vymáhajícimu
věřiteli úrok společně s jistinou.
Odklad exekuce podle zákona ze dne 24. února 1934, čis. 33 sb. z.
a n. působí všeobecně proti všem vymáhajicim věřitelům, pokud nejde
o vymáhání pohledávek podle § 3 tohoto zákona.
(Rozh. ze dne 20.

září

1934, R II 368/34.)

Občanská záložna v návrhu na povolení exekuce vnucenou dražbou
přístupem k exekucí E 1924/33 uvedla, že jí přísluší vykonatelné pohledávky z rozsudků, které sestávají z vlastní pohledávky a dále z dlužných úroků částečně splatných před 9. květnem 1933 a částkou 2.929 Kč
splatných po 9. květnu 1933. žádost za povolení exekuce omezila vymáhající věřitelka jen na část příslušenství, to jest na úroky splatné po
9. květnu 1934. S o udp r v é s t o I i c e usnesením ze dne 23. května
1934 exekuci povolil a usnesením ze dne 30. května 1934 ustanovil dražební rok na 27. června 19'34. Rek u r s ní s o u d změnil usnesení
prvého soudu ze dne 23. května 1934 tak. že zamítl návrh na povoleni
exekuce; důsledkem toho zrušil usnesení prvého soudu ze dne 30. května
19'34, jímž byl stanoven dražební rok na 27. června 1934. D ů vod y:
Příslušenství pohledávky, dokud se nestane pohledávkou samostatnou,
sdílí osud pohledávky samé a nemůže býti k jeho vydobytí povolena samostatná exekuce, nevymáhá-li se í pohledávka. Pro toto příslušenství

nemá vymáhající věřítelka samostatný exekuční titul a prvni soudce ncprávem, aniž mu byl předložen exekuční titul pro vymáhanou pohledávku, exekuci přístupem ke vnucené dražbě povolil. Bylo proto stížnosti v tomto směru vyhovětí. Důsledkem toho muselo býtí však i zrušeno usnesení, jímž byl nařízen dražební rok na 27. června 1934. Právem uplatňuje ostatně i v tomto bodě stěžovatel, že první soudce měl
vyčkati, až se usnesení o povolení exekuce stane právoplatným a, že se
nařízení dražby stalo předčasně a na krátkou dobu. § 169 ex. ř. ustanovuje, že od povolení dražby až do dražebního stání má uplynoutí nejméně doba tří měsíců. První soudce však nevyčkal ani pravoplatnosti
usnesení o povolení exekuce, aní neustanovil dražební rok tak, aby mezí
povolením dražby a dražebním rokem uplynula lhůta tří měsíců, a bylo
proto nařízení dražby í z tohoto důvodu zrušiti.
Ne j vy š š í s o u d vyhověl dovolacímu rekursu jen potud, že obnoví! usnesení prvého soudu ze dne 23. května 1934.

D

ů

vod y:

Nelze souhlasiti s názorem rekursního soudu, že nelze povolíti samostátnou exekuci k vydobytí jen úroku na základě exekučního titulu, jímž
vymáhající straně byl přiznán úrok společně s jistinou, neboť podle § 3
druhý odstavec ex. ř. jest exekuci povoliti jen na návrh vymáhající
strany a jen jí přísluší právo rozhodnouti o tom, zda a v jakém rozsahu
chce svůj nárok vydobývati. Že příslušenství pohledávky, dokud se ne-

stane pohledávkou samostatnou, sdílí osud pohledávky, platí jen pro
ořadí (§ 216 druhý odstavec ex. ř.). Z toho však neplyne, že nelze vy~áhati úrok, není-Ii pro něj samostatného exekučního titulu, vždyť pohledávka jistiny může zaniknouti zaplacením, tím však nezaniká nárok
na nezaplacený splatný úrok. Bylo proto obnoviti usnesení prvého soudu
O povolení exekuce ze dne 23. května 1934 E 164/34/10 přistupem
k exekuci týchž účastníků pro 20.000 Kč s příslušenstvím ze dne 18.
října 1933 č. 1- E 1942/33 .. V této exekuci byl tehdy usnesením
ze dne 18. kvetna 1934 č. j. E 1942/33-8 povolen odklad. až do
31. prosince 1934, podle z<ikona o dočasných opatřeních v exekuč
ním a konkursním řízení proti zemědělcům čís. 33/34 sb. z. a n. Podle
§ 139 odstavec druhý ex. ř. musí přístoupivší věřitel zahájené dražební
řízení přijatí ve st,avu, v němž bylo v době povolení přístupu, leda že by
podle § 206 ex. r. nebyl odklad vedoucí exekuce účinným proti všem
přistoupivším vymáhajícím věřitelům. Odklad exekuce podle zmíněného
zákona působí však všeobecně, neboť jeho důvod nespočívá v osobním
poměru povinné strany ať materielním nebo formálním jen k jednomu
nebo k některému z vymáhajících věřitelů, nýbrž v určitém vztahu povinné strany k nemovítostem do dražby vzatým a působí proti všem vymáhajícím věřitelům, pokud nejde o vymáhání pohledávek podle § 3
zmíněného zákona. O takovou pohledávku jde (§ 3 odstavec 1 písm. fl,
avšak dovolaci rekurentka přistoupila k exekuci jíž odložené v níž lze
pokra.čova ti jen n,~ návrh, a takový návrh neu~ini1a ani v žádosti o povolem exe~uce pnstupem. Bylo proto usnes,eni o ustanovení dražby ze
dne 30. kvetna 1934 c. j. E 1942/33-12 zruseno právem.
čis.

13181.

Mezinárodnl úmluva o přepravě zbOží po železnicích podepsaná
v Bernu dne 23. října 1924, uveřejněná pod čis. 140 sb: z. a n. na
rok 1928.
V tom, že železnice, nestačily-li údaje odesilatelovy k úplnému určení
pt~pravn! ceso/" zvolila delši ~ dražší přepravni cestu, nelze spatřovati
J~Jí. hrube za~tnen/ v.e smysl!1 ~1. 9.§ 3 písm. hl mez. úmluvy. Na 2íelezmet nelze pozadovah, by uvadela duvody pro to po připadě dokazovala
proč se ji zdála zvolená cesta pro odesilatele n~jvýhodnějši.
'
(Rozh. ze dne 20. září 1935, Rv II 845/32.)
H?landská firma zaslala žalující olomoucké firmě vagon zboží. V nákladmm hstu byla stanice určení označena Bohumín, dráha určení udána
nebyla, v rubrIce použíti tarifů a přepravní cesty bylo uvedeno: leh bilte
Um Anwendung des níedrigsten Frachtsatzes vÍ'a NeuschantzjWeener.
Au! d~r deuts~hen ~tre~k: zum Durchfuhrausnahmetarif D. A. T. 26,
v rubr:~e celmch ~redptsu: Verzollung beim Hauptzollamte Oderberg,
jako prl]emc~, oznacena fa. Interconhnentale Oderberg, Stati on Bohumín.
Naklad byl men přes Podmokly, nikoliv po říšskoněmeckých drahách
d? Bohumlna, ~ásled~em čeho~ žalující firma zaplatila na dopravném
VIce 04.100 Kc, ]lehz se domahala na československém eráru. Proce s n I s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. D ů vod y: Podle čl. 6,
58'
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§ 5 písm. cj m.. ú. ž' vmusí .mezinárodní nákla~ní lisvt kr.omě j~ného 0v~~a~
hovati i údaj nazvu zelezmce a stamce určem se vsemi nutnyml bhzslml
údaji, by bylo Zil!bráněno záměně mezi různými stanicemi téhož místa
nebo místa, které má stejné jméno nebo jméno podobné. Poněvadž označení dráhy určení nebylo na nákladním listě uvedeno, nebyly odesilatelem splněny podmínky výše uvedené a jest proto odesilatel podle čl. 7
§ 1 m. Ú. Ž. zodpověden za všechny důsledky těchto nepřesných údajů.
Podle posudku znalce jest označení pro stamci Bohumín na řišskoně
meckém územi Ode rb erg (Bohumín) DRB., na československém území
Bohumín Č. s. d. Nebyla tedy ani stanice určení odesilatelem přesně
Označena. Přepravní cesta byla označená jen slovy: Via Neuschantz
Weener. Au! der deutschen Strecke zum Durchfuhrausnahmetarif D. A. T.
25 leh bilte um Anwendung des niedrigsten Frachtsatzes. Toto označeni
př~pravní cesty jest nedostatečné. žádost odesilatelova o použití nejnižšího tarifu jest jen předpisem všeobecným, který podle čís. 4 jednotných
doplňujících ustanovení k čl. '9 m. Ú. Ž. nelze považovati za předpis pře
pravní cesty. Jinak dráha splnila předpisy odesilatelovy. Zásilka šla přes
holandsko-německou pohraniční stanici Weener Neuschantz, také bylo
na německé trati použito navrhovaného výjimečného tarifu. Slova Auf
der deutschen Strecke ještě neznačí, že stanicí pohraniční byl Bohumín
říšskoněmecký. Odesilatel byl by vzhledem na výše uvedené musel tuto
stanici Oderberg nebo Bohumín IDRB. označiti v nákladním listě výslovně jako stanici pohraniční, což však neučinil. Správným jest, že se
označení stanice, kde mají býti splněny předpisy celní, rovná předpisu
přepravní cesty (čl. 9, § 3 a) m. Ú. ž.). V této rubrice uvedl odesIlatel
slovo Oderberg. Z tohoto označení nelze však vyvoditi, že šlo O Oderberg DRB. neboť označení této stanice musí podle znalce býti Oderberg
neb Bohu~ín DRB. Tento dodatek však scházel a nebyla tedy ani tím
přepravní cesta jasně a bezpečně určena. Nejsou proto :údaje odesilatelovy v nákladním listě postačitelné k určení přepravm cesty a byla
proto dráha podle čl. g, § 3 písm. e) m. Ú. Ž. oprávněna, by přepravl1l
cestu sama volila a to tu která se jí zdá nejvýhodnější pro odesilatele.
Při tom se má říditi údaj; nákladního listu pokud se týče navržené stanice pro splnění předpisů celních a, možno-li i j!nými. ~ředpisy odesilatelovými. Těmito předpisy se drába skutečně řídila. Zasllka byla v Bohumíně celně odbavena, zásilka byla dirigována přes Neuschantz a bylo
na německé trati použito navrženého vyjimečného tarifu. Údaje nákladního listu, pokud se týče přepravní, cesty, považ~je, i zvn~lec za neúplné
a měla dráha podle jeho názoru pravo volby. Zbyva Je,ste zkoumati, zda
se dráha při volbě přepravní cesty nedopushla hrube nedbalosh nebo
zlého úmyslu (čl. 9 § 3 písm. v~) my' Ú. ~.), Podl~ náz~ru soudu hrubé
nedbalosti dráhy v souzeném pnpade nem, Nelze JI Sp?;trov~h Jen v to!':;
jak to činí žalobce, že zásilka byla dopravena vPo delsl trah ~ za. dra:s~
dopravné. Hrubou nedbalost bylo, by ~patrovah '! .takove,!, J,ed~al1l
dráhy, které by bylo nezvyklým a naeadny~ }anedbamr;' povl;,n,e peče.
Použití delší přepravní cesty nelze ,!sak Jes!e ::a tako~e. Jedn,,;m po,!~:~
žovati. Stanovisko, z něhož dráha Jest opravnena vohl! neJvyhodneJs,
přepravní cestu, jest stanoviskem ryze subjektivním, ,neboy jest jí uloženo voliti nejpříznivější cestu přepravní podle vlastmho nalOru. Moho.u
tedy pohnutky volby býti jiné než jen láce, na příklad vzhledem k zatJ-

917

určité
č'té trati

trati v čase d,opravl!' vzhledem, na b~'.::I?ečnost d?pravy po
a podobně. Draha ma vohl! nejvyhodnejsl dopravm cestu pro
Ud:silatele, nikoliv pro příjem~e. Prospěch p!íjemcův ,z této v?lby test
Ocela nerozhodný a okolnC:SÍl, zal?bcem na duk!,z nevyhodnosh pouzlte
Zv ravní cesty přednesene tykajl se Jen pros pechu pnJemce, JSou tedy
~!ePny se stanoviska příjemcova a nikoliv ze stanoviska Odesilatelova.
dn~y i pro odesilatele zvolená přepravní cesta byla nevýhodná, tvrzeno
ebylo , I kdyby však i prospěch odesilatelův byl vyžadoval volbu tratě
ne 'Ievnější nelze ještě říci, že v tom, že tato trať zvolena nebyla, bylo
~e~bé zavi~ění dráhy. Dráha dopravuje nákladů celou spoustu, trať do~avní v souzeném případě byla již určová?a v Ně,!,ecku a na vúřední~11
~ráhy u této železnice nelze zadati, by ovladal vzdalenost ve vsech statech vzhledem k jich délce a láci. Určil proto přepravu tudy, kudy podle
'eho názoru byla nejvýhodn~jší, a. nelze říci,. že v jeho .neznalo~ti ;rejkratší dopravní cesty bylo nap~dne a nezvykle zanedban~ povmne peče:
O d vol a c í s o u d napadeny rozsudek potvrdil, schvahv v podstate
důvody prvého soudu,
Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Dovolání brojí s hlediska dovolacího důvodu čís. 4 jen proti názoru
odvolacího soudu, že se železnice při volbě přepravní cesty nedopustila
hrubé nedbalosti, a dovozuje, že výpravčí úředník stanice Weener v Ně
mecku postupoval proti služebním předpisům, které však neuvádí, ježto
prý v německých služebních předpisech jest výslovně, že v pochybnostr
jest použíti nejdelší německé trati, takže úředník oné stanice musel při
sebe menších znalostech tarifu předvídati, že cesta přes Podmoklí jest
mnohem dražší a byl povinen voliti cestu přes Oderberg D. R. B. Z toho
prý jest zřejmé jeho hrubé zavinění, za které žalovaná dráha ručí, poněvadž má náhradní nárok proti německým řišským drahám. Podle ustanovení čl. 9 § 3 písm. e) m. Ú. ž. vyvolí železnice, nedostačují-li odeSilatelovy údaje k úplnému určení přepravní cesty nebo tarifů, nebo vyluču
jí-li se navzájem některé z těchto údajů, přepravní cestu nebo tarify,
které se jí zdají pro odesilatele nejvýhodnějšími, a podle ustanovení čL 9
§ 3 písm. h) m. Ú. Ž. neručí železnice v případech pod bl, c) a e) (odst. 1),
tedy i v souzeném případě, za škodu z volby přepravní cesty nebo tarifů, leč při zlém úmyslu nebo při hrubé nedbalosti. Za hrubou nedbalost,
již náleželo prokázáti žalobkyni, považuje se podle ustálené judikatury
(rozh. čís. 4480, 4248, 4135, 3'005, 30(), 911 sb. n. s.) jen zvláště těžké
porušení povinné bedlivosti, a to takové, že jeho neblahé následky bez
námahy bylo lze předvídati a jehož se bylo lze vyvarovati. Pouhá chyba
nebo přehlédnutí, třebas byly spojeny s majetkovou škodou, nejsou
o sobě důkazem, že vznikly z hrubé nedbalosti. V souzeném případě
spatřuje se hrubá nedbalost v tom, že železnice přepravila zásilku do
stanice Bohumína přes Podmoklí po území republiky československé
místo do stanice Bohumína přes území německé říše. Uváží-li se však,
že podle čl. 9 § 3 lit. e) m. Ú. Ž. jest železnice oprávněna, nedostačují-li
údaje odesilatelovy k úplnému určení přepravní cesty, voliti cestu,
k t e r á sej í z tl á pro odesilatele nejvýhodnější (v zákoně se nepraví,
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k t e ráj e pro ode S i I a tel e ne j v Ý hod něj š í), takže volba ta
je zůstavena rozumné úvaze železničních orgánů, při které není bez významu přihlížeti i k bezpečnosti určité trati nebo k připadnému jejímu
zatížení, nelze v tom, že v souzeném případě železnice volila delší a
dražší přepravní cestu přes Podmoklí, spatřovati hrubé její zavinění,
a nelze také na ní požadovati, aby důvody pro to uváděla, po případě
dokazovala, proč se jí zdála cesta přes Podmoklí pro odesilatele nejvýhodnější.
.
čís.

13782.

Odpůrči řád

ze dne 27. března 1931, čís. 64 sb. z. a n.
K odporu podle § 9 odp. řádu jest oprávněn jen věřitel, jemuž přísluší
pohledávka peněžitá.
(Rozh. ze dne 20. září 1934, Rv II 109'1/33.)
Rozsudkem ze dne 17. prosince 1931 byli manželé P-ovi uznáni po··
vinnými dodržeti kupní smlouvu, jíž prodali žalobci pozemky vl. čís. 293,
294, a podepsati za tím účelem kupní smlouvu pro vklad vlastnického
práva. Manželé P-ovi prodali pak pozemky vl. čís. 293, 294 K-ovl. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce proti K-ovi, by bylo uznáno
právem, že odstupní smlouva, jíž manželé P-ovi prodali pozemky vl.
čís. 293, 294 žalovanému, jest proti žalobci bezúčinnou a že žalovaný
jest povinen trpěti, by ve vl. čís. 293, 294 bylo vloženo vlastnické právo
pro žalobce. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í s o u d
mimo jiné z těchto důvodů: Pohledávka, pro niž lze odporovati, mu si
býti peněžitou pohledávkou, nikoliv snad nárokem na určité jednání neb
opomenutí dlužníka. Že tu nejde o pohledávku peněžitou, plyne jasně
i z přednesu žalobce, podle něhož manželé P-ovi jsou povinni dodržeti
kupní smlouvu proti hotovému zaplacení 28.000 Kč žalobcem. Žalobci
nepřísluší proti manželům P-ovým peněžitá pohledávka, nýbrž nárok na
splnění kupní smlouvy.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Dovolání se opírá o dovolací důvod nesprávného právního posouzení
podle § 503 čís. 4 c. ř. s. Leč výtka jest neodůvodněna a stačí
odkázati dovolatele na správné důvody napadeného rozsudku mající
oporu i v zákoně (§ 9 zák. čís. 54/31 sb. z. a n.) i v judikatuře nejvyššího soudu (rozh. čís. 7598 sb. n. s.).

věci

čís.

13783.

Nevyplývá-li z vy hot o ven í usneseni krajského soudu, že bylo
předsedou senátu, nemMe rekursn! soud odmítnouti rekurs
proto, že nebyla navržena změna usneseni u sborového soudu, nýbrž
jest na něm, by především postoupil rekurs sborovému soudu prvé stolice k jednání podle § 516 c. ř. s.
učiněno

(Rozh. ze dne 21.

září

1934, R I 775/34.)

K r a j s k Ý s o u d v M. zamítl návrh žalobce, by směnecnemu platebnímu příkazu byla přiznána vykonatelnost. Rek u r sní s o u d odmítl žalobcův rekurs. O ů vod y: Napadené usnesení bylo učiněno
ředsedou senátu a může mu ve smyslu § 516 c. ř. s. odporováno býti
;ekursem, jestliže dříve u sborového soudu byla navržena jeho změna.
Ježt~ změna navržena nebyla, jeví se stížnost nepřípustnou a bylo ji
odmttnouh.
.
Ne j vy Š š í s o u d změnil napadené usnesení v ten rozum, že se
žalobcův rekurs postupuje krajskému soudu v M. podle § 516 c. ř. s.
O ů vod y:

Z vyhotovení napadeného usnesení krajského soudu v M. nijak nevyplývá, že bylo učiněno předsedou senátu, stěžovatel neměl tedy pří
činy by navrhl u sborového soudu jeho změnu podle § 516 c. ř. s. a
byl~ proto věcí rekursního soudu, by především postoupil rekurs sborovému soudu první stolice k příslušnému jednání podle uvedeného
místa zákona (srovn. rozh. Ol. U. 3732).
čís.

13784.

Výkaz ošetřovného vydaný ředitelstvím zemského ústavu pro choromyslné nenl rozhodnutím, pokud se týče opatřením správního úřadu ve
smyslu čl. VI. zákona ze dne 8. července 1930, čís. 130 sb. z. a n., a
nelze jej vykonati soudní exekucí.
(Rozh. ze dne 21.

září

\934, R I 778/34.)

K návrhu českého zemského fondu povolil s o udp r v é s t o I i c e
na základě výkazu ošetřovného zemského ústavu pro choromyslné exekuci k vydobytí peněžité pohledávky (léčebného). Rek II r sní s o u d
exekuční návrh zamítl. O i't vod y: Jde o řešení otázky, zda k vydobytí
léčebného pro léčebný ústav, náležející zemi, lze žádati na podkladě
výkazu dlužného ošetřovného, vystaveného tímto úřadem a zemským
úřadem potvrzeného, o soudní exekuci. Bývalý nejvyšší soud ve Vídni
vyslovil v plenissimárním rozhodnutí ze dne 5. března 19-12, Pr;;s.
577/11, kn. jud. čís. 197 přípustnost ·soudní exekuce. Buduje své rozhodnutí. v podstatě na ustanovení § 3 cis. nař. ze dne 20. dubna 1854
čís. 96 ř. zák., podle něhož lze léčebné a ostatni sanitní příspěvky třeba
po marné upomínce vymáhati exekučními prostředky přípustnými pro
přímé daně. Vzhledem k předpisům čl. III. uvoz. zákona k ex. řádu a § 1
čís. 13 ex. ř. prohlásil tudíž nejvyšší soud, že soudní exekuce jest pří
pustná v jmenovaných případech na podkladě právoplatného zemským
úřadem potvrzeného výkazu ošetřovného. Ono cís. nař. ze dne 30. dubna
1854 čís. 96 ř. zák. bylo však zbaveno účinnosti § 135, odst. (2) vlád.
nař. ze dne 13. ledna 1928 čís. 8 sb.z. a n. Od té doby jest tedy použíti
k výkonu rozhodnutí a opatření správních úřadů a orgánů §§ 90 a násl.
vl. nař. ze dne 13. ledna 1928, čís. 8 sb. z. a n. Podle toho vykonávají se
~ykonatelná rozhodnutí úřadi't·, jmenovaných v § 1 nař., exekuCÍ polihckou nebo soudní (§ 90, odst. (1». Vykonatelná rozhodnutí, opatření,
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nálezy, usnesení, platební rozkazy a výkazy o nedoplatcích jiných úřadú
a orgánů se vykonávají exekucí politickou, je-li tato exekuce prohlášena
zvláštními předpisy za přípustnou (§ 90, odst. (2». Protože výkaz ošetřovného, o který jde, nebyl vydán žádným z úřadů, jmenovaných v § I
cit. nař., ale nemá ani ráz rozhodnutí, nepřichází v úvahu § 90 odst. (l),
ale jen odst. (2) téhož paragrafu. Není tedy onen výkaz ošetřovného exe- /
ku čním titulem § 1 čis. 12 ex. ř. a soudní exekuce není přípustna. Výkaz
ošetřovného není však ani exekučním titulem podle § 1 čís. 10 ex. ř.,
protože nejde o nároky soukromoprávní, nýbrž o dávky veřejnoprávní
povahy (viz plenissimární rozhodnuti ze dne 5. března 1912, Pras.
577/11, kn. jud. 197). Že nemůže přijíti v úvahu ani ustanovení § I
čís. 13 ex. ř., vyplývá z toho, že cís. nař. ze dne 20. dubna 1854, čís. 96
ř. zák., které postavilo léčebné vzhledem k exekuci na roveň daním,
bylo, jak uvedeno, zbaveno účinnosti.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:
Stěžovatelka vytýká rekursnímu soudu, jehož právní posouzení
uznává jinak za správné, že nechal úplně nepovšimnuto ustanovení
čl. Vl. zák. čís. 130/1930 sb. z. a n., které výslovně při poušti soudní
exekuci k vykonání pravoplatných rozhodnutí a opatření státních úřadů
správních, jimiž se ukládá peněžité plnění, i tenkráte, když soudní exekuce není zvláštním zákonným předpisem připuštěna. Než výkaz ošetřovného vydaný ředitelstvím zemského ústavu pro choromyslné nelze
uznati za rozhodnutí, pokud se týče opatření ve smyslu čl. VI. zák.
čís. 130}1930 sb. z. a n. Organisačním zákonem ze dne 29. února 1920
čís. 126 sb. z. a n. v doslovu zákona ze dne 14. července 1927 čís. 125
sb. z. a n. nebyla úplně vyloučena samospráva zemí. I když byla spojena
tělesa státní a zemské správy v jeden organický celek, byla přece každé
správě ponechána její samostatná existence. Poměr mezi oběma správami má býti podle úmyslu zákonodárce takový, že obě budou sice zastoupeny v zemském a okresním úřadě, ale zastupitelstvo zemské a
okresní nebude zemskému a okresnímu úřadu podřaděno, nýbrž koordinováno. Zařizení, podniky, ústavy, silnice a j., pokud jsou majetkem
samosprávy, má tato nadále spravovati a též nově zřizovati. Důsledkem
toho přináleží poměry služební a platové, jakož i jmenování zaměst"
nanců zemských a okresních zaří<zení, podniků a ústavů zemskému zastupitelstvu a výboru a nikoliv státnímu úřadu (viz zprávu ústavně-práv
ního výboru senátu k vládnímu návrhu zákona o organisaci politické
správy). Tento úmysl zákonodárcův došel výrazu zejména v předpisech
§§ 30 a 53 org. zákona. K ústavům, které jsou podle těchto předpisů
včleněny do správního organismu právnické osoby země jest proto čí
tati též zemské ústavy pro choromyslné, které podléhají zejména i co
do systemisování potřebných míst zaměstnanců na náklad země a co do
úpravy služebních a platebních poměrů těchto zaměstnanců, řízení zákonných orgánů země, jimiž jsou zemské zastupitelstvo, zemský výbor
po případě zemská komise (§ 28). Z těchto předpisů vysvítá, že ředi
telství ústavu pro choromyslné v K. není stá t ním správním úřadem
ve smyslu čl. Vl. zákona čís. 130/1930 sb. z. a n., takže výkazy ošetřov
ného tímto ředitelstvím vydané již z tohoto důvodu nelze soudní exekucí
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n~telnosti zemskym uradem v Praze pro nedostatek vyslovneho zákonného

předpisu.
čís.

13785.

Přlpustnost pořadu

práva, domáháno-li se dodržení smíru uzavřeného
vodoprávním komisionelním řízení.
(Rozh. ze dne 21. září 1934, R I 835/34.)
Žalobce domáhal se na žalovaném dodržení smíru, jenž byl ujednán
při komisionelním řízeni okresního úřadu v R. v čechách. Námitce nepřípustnosti pořadu práva s o udp r V é s t o I i c e vyhověl a žalobu
odmítl. D ů vod y: Ze spisů okresního úřadu v R. zjistil soud, že k žádosti žalující strany provedeno bylo okresním úřadem v R. dne 4. ledna
1930 komisionelní šetření, při němž došlo ke smíru stran. Tímto smírem
jest soud vázán, neboť soudu nepřísluší přezkoumání nálezu správního
úřadu po stránce materielní, nýbrž jen po stránce formální (sb. n. s.
čís. 2198). Ve smyslu §§ 910 a 66 vl. nař. ze dne 13. ledna 1928 čís. 8
sb. z. a n. (o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických
úřadů) a ·čl. 12 zák. ze dne 29. února 19210 čís. 126 sb. z. a n. v doslovu
. zákona ze dne 14. července 1927 čís. 125 sb. z. a n. jde o smír, který
jest vykonatelný a podle kterého lze žádati o politickou exekuci. Ve
smyslu § 1 j. n. jest proto příslušnost soudu vyloučena. Avšak sdělením
okresního úřadu v R. ze dne 19. října 1933 bylo také zjištěno, že okresní
úřad rozhodl jako úřad vodoprávní, že tudíž sporná věc jest věcí vodního práva. Jest i proto ve smyslu § 75 zák. ze dne 28. srpna 1870
čís. 71 z. zák. pro Čechy přípustnost pořadu práva vyloučena. R e k u r sní s o u d zamítl námitku nepřípustnosti pořadu práva. D ů vod y: Nejde o nález správního úřadu, nýbrž o smír, O dohodu, kterou
strany sporné otázky mezi sebou odklidily. Nebyla tedy jejich věc
sporná odklizena nálezem, rozhodnutím okresního úřadu, nýbrž smírem
za přítomnosti tohoto úřadu, a tento smír nelze považovati za nález administrativní, nýbrž jen za smlouvu podle § 13810 obč. zák., mající charakter soukromoprávní, i když se strany dohodly ve věci, týkají,í se
jinak í práva vodního. Naopak ze spisů jest patrno, že okresní úřad v R.
vydal výměr, jímž žalobce poukázal s jeho domnělými nároky ze smíru
na pořad práva.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
při

Důvody:

Názor dovolacího rekursu, že v souzené rozepři jest vyloučen pořad
práva, není správný. Podle § 75 vodního zákona pro čechy ze dne
28. srpna 1870 čís. 71 zemského zákona náležejí v obor působnosti
správních úřadů jen ony záležitosti, jež týkají se užívání a svádění vod
nebo bránění vodě podle to hot o z á k ona. Nejde-Ii však o obmezení, která vodní zákon v § II ukládá vlastníkům pozemkl', nýbrž o poměr, jenž bud' soukromou disposicí zúčastněných stran aneb vydržením
služebnosti byl odchylně od úpravy zákonem stanovené vytvořen, jsou
příslušné k rozhodování sporu z tohoto poměru podle § 1 j. n. řádné
soudy (srov. rozh. čís. 1865, 4517 sb. n. s.). V souzené rozepři žaluje

-

Cis.

Lf/t$b

az

jj/t$/ -

-

92.2

LIS. 1"100-

923

žalobce, že žalovaný jest povinen dodržeti smír uzavřený při komisionelnim řízení okresního úřadu v R. dne 4. ledna 1930 a z důvodu
tohoto odstraniti betonovou zeď a navážku, neuplatňuje tedy právo Ve
smyslu vodního zákona, nýbrž oprávnění z di!vodu soukromoprávního.
Nezáleží na tom, že k úmluvě stran došlo při vodoprávním řízení neboť
to na povaze úmluvy jako smlouvy soukromoprávní nic nemění. '
čís.

13786.

Zákon o základních ustanoveních soudního řízení nesporného ze dne
června 1931, čís. 100 sb. z. a n.
Pořádkový trest (§ 15 zák.) může býtí uložen jen osobám které bud'
samy podání obsahující urážky sepsaly neb aspoň k němu daly příkaz
nebo jejich právním zástupcům, kteří takové urážlivé podání podepsali'
nikoliv však povšechně osobám, jichž jménem bylo urážlivé podáni se~
psáno a podáno.
(Rozh. ze dne 21. září 1934, R I 875/34.)
S o udp r v é s t o I i c e svolil k výpovědi z bytu. Rek u r sní
s o u d uložil odpůrkyni pořádkovou pokutu pro urážlivé výpady v rekursu a uvedl, že, ježto právní zástupce rekurentky výslovně odepřel
autor st vi urážlivých výpadů, musí strana sama nésti za ně zodpo19.

vědnost.

N e j vy

Š

š í s o u d napadené usnesení zrušil.
Důvody:

Podle § 15 (1) a (2) zákona ze dne 19. června 1931 čís. 100 sb. z.
a n. může soud osobám, které ve s v Ý c h podáních urážejí soud, účast
níky: zmocněnce, svědky, osoby přezvědné nebo znalce, uložiti pořád
kovy trest podle ustanovení zákona o řízení sporném, a ze stejných
dův~d~ mMe býti uložen pořádkový trest i právnímu zástupci, který·
podam pod e p s a I. Z ustanovení tohoto vyplývá, že po řádkový trest
může býti uložen jen osobám, které bud' samy podání obsahující urážky
sepsaly neb aspo.ň. k němu příkaz daly, neboiejich právním zástupcům,
kteří· urážlivé podání podepsalí. úmyslem zákonodárce nebylo tudíž
uložiti pořádkový trest osobám, ji c h ž j mé n e m bylo urážlivé podání
sepsáno a podáno bez předpokladů svrchu zmíněných. Nelze proto souhlaSIl! s názorem rekursního soudu, že když právní zástupce odpůr
kyně odepřel autorství k výpadům obsaženým v rekursu a urážejícím
p;vý ~o~d,. je :~ ně odpůrkyně Sama odpovědna, neboť z podání je
zreJme, ze Je stezovatelka sama nesepsala, anI vlastnoručně nepodepsala.
Schází tu tedy předpoklad § 15 zák. čís. 100/1931 sb. z. a n. pro uložení po řádkového trestu straně samé, a bylo již z toho dLlvodu napadené
usnesení zrušiti.
čís. 13787.
Vládní nařízení ze dne 29. července 1933, čís. 164 sb. z. a ll. se ne- .
vztahuje na pachtovní poměr spadajic! sice do pachtovného roku 1932/
1933, ale skončený již před tím, než nabylo účinnosti.
(Rozh. ze dne 21. září 1934, R I 877/34.)

s o udp r v é s tol i c e upravil pachtovné podle vl. nař. ze dne
29. července 1933, čís. 164 sb. z. a n. Rek u r sní s o u d odmítl návrh
propachtovatele, by bylo ro:;hodnuto o jeho námitkkh, i návrh pachtýře
na úpravu pachtovneho. D u vod y: Podle nesporneho přednesu pachtovní smlouva týkala se pozemků v celkové výměře 29 ha 98 a a 03 m',
nebo- lí 104 korců a 2'00 čtver. sáhů a pachtovní poměr trval od 1.
března 1927 do 28. února. 1933, kdy skončil_ uplynutím pachtovní doby.
Návrh na rozhodnutI o namltkach proh pozadavku bývalých pachtýrů
uplatněnému dopIsem ze dne 28. srpna 19'33 byl podán k soudu dne
8. září 1933, návrh pachtýřů na úpravu soudem byl podán u soudu dne
30. září 1933. Již z těchto nesporných skutečností plyne, že ani o námitkách ve smyslu § 5 odst. (2) nebo podle § 6, ani o návrhu na úpravu
pachtovného podle § 7 vlád. nař. ze dne 29. července 1933 čís. 154 sb.
z. a n. sou~~ rozhodovatí nelze. ~itované nařízení předpokládá zřejmě,
že soud muze ve smyslu uvedeny ch ustanovení rozhodovati jen když
pach,tovní poměr dosud trvá. To vypl~~á z doslovu vládního n~řízení
sameho v § 1 a § 5, § 7 slova »pachtyf«, t. J. :ten, kdo jest Iv poměru
pach~~vním ~ § 1 slova »obděl~vá«, »pachtov,aných pozemků«, § 6 »hospodan«" »ma V p,~cht~«. Nem )eho tendencI :asahovah do poměrů již
skonče?/ch a vynzenyc~, p~ym Jest I pomer mezi stranami. Nebylo
tedy pnčmy, aby v danem pnpade rozhodoval soud o námitkách propachtovatelových aneb o úpravě pachtovného.
správně
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu rekursu.
Dů vody:
Vývody rekursu nejsou s to, by zvrátily nebo zeslabily správné dů
vody napadeneho usnesení. V § 7 vlád. nař. ze dne 29. července 1933
čís. 164 sb. z; a ,no nejde o úpra,vu pachtovného pro pachtovní léta 1932,
1933 atd., nybrz pro pachtovm rok 1932/1933 - a z doslovu tohoto
předpísu nijak tedy nevyplývá, že by se vládní nařízení vztahovalo i na
pachtovní poměr spadající sice do pachtovného roku 1932/1933 ale
s~onč~ný ji~ před !ím, než n_ab}lo ,účinností., !okdyž vládni naří~ení' bylo
~":Jme vydano, v, z~Jmu zeme.delskych pachtyru, nelze platnost Jeho rozslrovaÍI na zmmene pachty, Jak dovodil správně rekursní soud. Právem
proto rekursní soud zrušil napadené usnesení i předchozí řízení a odmítl
návrh stěžovatelů na úpravu pachtovného podle zmíněného vládního
nařízení.

čís.

13788.

Po dobu )}vysazení z práce«, k němuž došlo dohodou mezi zaměstna
vatelem a zaměstnanci (závodním výborem), nepřisluši zaměstnanci
nárok na mzdu (§ 1155 obč. zák.).
yysazením z práce byl pracovni poměr jen jinak upraven nikoliv

zrusen.

'

Placená dovolená zaměstnanců (zákon ze dne 3. dubna 1925, čís. 67
sb. z. a n.).
Vysazením z práce není dotčen nárok zaměstnancův na náhradu za
poměrnou část dovolené.
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Odchylné ujednání stran jest přípustné jen, pokud se týče stanoveni
doby, rozhodné pro určeni nároku, a výměry dovolené.
Ustanovení smluv ať índívíduelních ať kolektivních, pokud jde
o .vlasÍ";Í nárok ll<! dovolen0!l ~ je~o rozsah, ,isou y~!oučena, jsou-Ii méně
vyhodna. Jde o umluvu mene vyhodnou, jsou-II jl zbaveni nároku na
náhradu dovolené všíchni dělníCí, kteří sice v roce před rozhodným dnem
pracovali, ale v ten den v závodě nebyli.
(Rozh. ze dne 21. září 1934, Rv I 1879/33.)
Žalobce byl zaměstnán u žalované firmy po několik let až do první
polOVIce roku 1932, kdy ?yl (před 1. červencem 19'32) propuštěn. Mezi
zalovanou stranou a dělmctvem upraven byl pracovní poměr kolektivní
smlou~ou pracovní ze dne 4. června 1928, která v § 4 bod 3 ustanovovala, ze se dovolená dává všemu dělnictvu osmidenní podle možnosti
hromadná a jest placena průměrným výdělkem za 64 normálních hodín
a že dovolená přísluší výlučně těin dělníkům, kteří v době nastoupeni
hromadné dovolené jsou v závodě zaměstnáni. V závodech, kde se hromadná dovolená neposkytuje, mají nárok na dovolenou ti dělníci, kteří
JSou 1. července toho kterého roku v závodě zaměstnáni. Podle' bodu 6
ti dělníci, kteří počátkem dovolené hromadné nebo přede dnem 1. čer- .
ven~e jsou propuštěni z jakéhokoliv důvodu nebo z práce vystoupili, nemaJI nárok na odměnu za dovolenou, aniž na její poměrnou část. V pří
loze ke kolektivni smlouvě bylo ustanoveno, že, nemůže-Ii se ujednaná
práce konati z důvodů, které jsou na straně zaměstnavatelově že zaměstnavatel poskytne zaměstnanci náhradní práci, za niž přísluší prů
měrný výdělek nejvýše za 6 pracovních dnů. Trvá-li nemožnost konati
ujednanou práci z důvodů, které jsou na straně zaměstnavatelově, déle
než šest pracovních dnů nebo nastane-li další případ nemožnosti práce
do vypršení oněch šesti dnů (placených) pod předchozí ustanovení nespadající, má zaměstnavatel právo nabídnouti práci náhradní, kterou
zaměstnanec může zastati. Nárok na náhradu šesti pracovních dnů
v průměr'!.ém výdělku má dělník jednou v období zimním, po druhé
v letním. Zalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na žalované jednak
zaplacení náhrady mzdy 816 Kč za dobu, kdy byl z práce vysazen, jednak náhrady 264 Kč za placenou dovolenou za rok 1932. Pro c e sní
s o udp r v é s t o I i c e (pracovní soud) žalobu zamítl. D ů vod y:
Jest zjištěno, že od roku 1930 nastal v továrně žalované úbytek práce,
takže se pomýšlelo na restrikci personálu. Členové závodního výboru se
dožadovali, by dělnictvo nebylo propuštěno, nýbrž vysazeno, a uváděli
pro to důvody Tázu hospodářského, sociálního a morálního. Žalovaná
zamýšlela propustiti původně 3.000 dělníků, od čehož bylo upuštěno ve
značné míře, a vysazení ohlášeno dělnictvu. Vysazení vzali to na vě
domí. V některých dílnách zaveden ve vysazování pořádek, podle něhož
se dělníci střídali ve vysazení. Že se některý z vysazených ohradil tak,
že sám přerušil pracovní poměr, nikdo ze svědků nepotvrdí!, a, pokud
projevil ten neb onen nespokojenost s vysazením, bylo to v tom směru,
že se mu ubírá práce, než přes to vysazení vzal na vědomí a do· práce
nepřišel. Žalobce domáhá se nároku za dovolenou, ač propuštěn byl
před nastoupením. hromadné dovolené. Nepopřel, že v minulých letech

byla dovolená poskytována v trvání osmi dnů, respektive dána náhrada.
Naskytá se otázka, zda kolektivní smlouva jest výhodnější čili nic. Podle zákona o placené dovolené vzniká nárok teprve dnem
května, pokud se týče dnem hromadné dovolené anárok ten dospěje po nepřetrži
tém ročním zaměstnání teprve po uplynutí 1. května, pokud se týče počátkem hromadné dovolené v riásledujícím roce, a to v trvání šesti dnů
sedmi dnů a osmi dnů, podle délky zaměstnáni. V souzeném případě při~
znána však žalobci osmidenní dovolená, a také v dřívějších letech mu
byl~ pos~ytována. Zda kole~tivní s':,'louva jest vý~odn~jší, jest posuzovatI se zretelem k souhrnu vsech JeJIch ustanovenI, a mkoliv zda právě
v určité době a pro určitý případ jest výhodnější zákon. P~soudí-li se
výhody, kte~~,~ole~tiv,ní smlouva děl!,ictv~ poskytovala, není sporu, že
jest vyhodnejsl nez zakon, a proto zalobe v tom směru nebylo vyhověno. Žalo?ce uplatňuje nárok na náhradu mzdy za dobu, co byl vysa~
zen, odvolavaje se na ustanovení § 1155 obč. zák. Dle tohoto ustanovení, je-Ii. zaměst~a~ec ochoten ku práci a bylo-li mu to znemožněno
okolnostmI, jsouclml na straně zaměstnavatelově má nárok na mzdlt
Jaké to okolnosti jsou, naznačují materialie k lIl. ~ovele k obč. zák. to~
tiž, že musí to ~.ý'Ťi okolnosti spadající do sféry zaměstnavatelovy. 'Sférou jest rozumeÍl majetkový okrllh, na nějž mttže zaměstnavatel míti
vliv. Prot? .okoln~sti, na něž zaměstnavatel nemůže míti vliv, jež jím neo;ohou, by tI o~vroaceny a jež ~espadají do získá~áni a přípravy výrobmch predpoklddu, nelze povazovaÍl za okolnosÍl »na straně zaměstna
va!elově«. V, souze,ném ~řípa?ě nemohla ~alovaná žalobci poskytnouti
pracI proto, ze nemela objednavek, tedy z duvodů které jsou mimo okruh
okolností, za .něžzaměstnavatel nemůže nésti zodpovědnost (§ 1298 obč.
zák.): ~apro,t:,tomu ,nesl by zaměstnavatel zodpovědnost za okolnost, jež
S~~VISI s pe,cI, zam,:stnav~tele o !,eru~ený provoz podniku, na příklad
pn poroucham stroje. Z techto duvodu soud nepřiznal žalobci náhradu
tohoto n~roku a ne?bí:al se blíže poč!em hodi~, za ně,ž požaduje náhr~du, ac dle kol~kÍlvm smlouvy ma narok na nahradu sesti pracovních
dm.,
d v ~,I a c I s o u d napadený rozsudek potvrdil a prohlásil dovolam za p;lI:ustné p~dle § 3~ zák. o prac. soudech. D ů vod y: Žalobce ,llplat?uje dva naroky, narok na náhradu mzdy za dobu t. zv. vysazem z prac; a nárok na náhradu placené dovolené za 5);j dne. Pokud
Jde o, onen narok, je při svědčiti odvolateli, že .zákon zná jen trvání pracov?lho poměru a jeho zrušení, nikoliv však pojem vysazení. Avšak tím
n~m vylo~čeno, ~y dohodou stran došlo k jiné úpravě trvajícího služebmh~ pomeru nez jak tomu bylo při jeho uzavření. V tom směru zjistil
č
pr,vy soud, ze závodní výbor ujednal se zástupci žalované strany, že
mlst?, aby propuštěna byla celá řada zaměstnanců, jak původně bylo
zamysleno, .budou zaměstnanci po určitou dobu vysazeni z práce, a že
zamestnancI dohodu tu vzali na vědomí. Poněvadž zjištění to nebylo odvolatelem ,vzato. v ?dpor, musí je soud odvolací vzíti za podklad svého
rozho,dnu~l. J; je-h tomll tak, došlo mezi stranami k onomu ujednání
p:ostre?m~tvlm zavodního výboru dělnického a je 'Úplně nerozhodné, že
zavodm ,:ybor ne~yl .zmo~n,ěncem z~městnanectva.. ~ žalované strany a
ne,:,ohl s~m platne ujednam za zamestnance uzavnÍl. Je proto ujednáni
to I pro zalobce právně závazné a jest pak výtka odvolatele ve směru
tom bezpodstatnou. Vzhledem k této dohodě stran o vysazeni z práce
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je nerozhodné, zda tu byly podmínky § 1155 obč. zák. na straně žalované, jež by ji sprošťovaly z povinnosti vyplatiti žalobci mzdu po dobu,
co ač služebni poměr trval, práce pro stranu žalovanou nekonal. Podle
ná~oru odvolacího soudu rozumí se v prak si vysazením z práce dočasné
stavení služebního poměru bez jakýchkoliv vzájemných nároků stran.
Že ta neb ona strana vycházela při onom ujednání z jiných přepokladů,
nebylo ani tvrzeno. Ostatně i psychologický moment nasvědčuje správnosti tohoto výkladu, neboť žalovaná, chtějic zrušiti pracovní poměr
vůbec, nebyla. by jistě přistoupila jen k vysazení zaměstnanců, kdyby
mělo znamenati dalši trvání služebního poměru za původních podmínek,
a na druhé straně by opět zaměstnanci žalované a tudíž i žalobce nebyl
by musel se prostřednictvím závodního výboru dohodovati na tom, by
na místo propuštěni došlo jen k vysazeni dělnictva. Vzhledem k tomuto
právnímu výkladu pojmu vysazení je správný názor prvého soudu, že
po dobu vysazení žalobní nárok na mzdu nepřisluší. Z toho plyne, že
žaloba v tom směm právem byla zamítnuta. Pokud jde o nárok na placenou dovolenou, poukazuje odvolatel jen k tornu, že se domáhá nároku
ze zákona o placené dělnické dovolené, nikoli ze zákona o kolekhvních
smlouvách. Poněvadž zákon o kolektivních smlouvách neexistuje, jest
míti za to, že obratem tím miní odvolatel, že nedomáhá se dovolené podle kolektiv ni smlouvy. V tom směru jest však poukázati k ustanovení
§ 3 zák. ze dne 3. dubna 1925 čis. 67 sb. z. a n., kde je výslovně uvedeno, že pro určení nároku a výměry dovolené jest rozhodným, není-li
jinak mezi stranami umluveno,!. květen. Z toho plyne, že strany mohou
úmluvami změniti tento zákonný nárok, ovšem. jen potud, pokud neodporuje zrněna ta ustanovení § 14 cit. zák. V souzeném příl?adě je mezi
stranami nesporné, že podle kolektivní smlouvy byl pro vzmk nároku na
dovolenou iako rozhodný určen prvý týden měsíce července. A tato dohoda, kteróu se na nároku zákonem přiznaném nic neměni, nýbrž se jen
posuzuje den vzniku nároku, není v rozporu s ustanovením § 14 zák.·
čís. 67/25. Je proto dohoda ta možná a tudíž i platná, když jinak
popřena platnost a závaznost kolektivní smlouvy pro žalobce. Poněvadž
není sporu o tom, že žalobce nebyl již v době prvého týdne července
1"932 zaměstnán u žalované strany, nevznikl mu nárok na placenou dovolenou pro rok 1932. Z duvodu toho není vúbec zapotřebí řešiti otázku,
zda kolektivní smlouva je v tomto bodě výhodnější, než zá~on, čili nic,.
jak činí prvý soud, a jsou proto i vývody odvolatele ve smeru tom bez
právního významu.
. N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání, pokud šlo o nárok na náhradu 816 Kč za vysazení z práce; vyhověl mu však ohledně ,náhrad): za
dovolenou v částce 264 Kč, napadený rozsudek v tomto smeru zrus!l "
vrátil věc odvolacímu soudu, by v rámci zrušení dále jednal a znovu
rozhodl.
Důvody:

Soud dovolací probírá předem n á r o k n a z a pIa cen í m z d y
z a dob u »v y s z e n í z p r á c N. V tom směru zjistil soud pracovní, že žalovaná fii'ma na zakročení závodního výboru provedla v roce
1932 tak zv. »vvsazení dělníků z práce«, aby nemusela značný jich počet (tf; tisíce) propusti+i. Vysazeni bylo dělnictvu ohlášeno, bylo jím

a

vzato na vědomí, m;který pújevil sice nespokojenost s ubíráním práce,
přece však vzal vysazení na vědomi a do práce nepřišel. V některých
dílnách zavedeno bylo ~třídání dělníků podle určitého pořádku. Toto
skutkové zjištěni nebylo dovolatelem v odvolání napadeno. Pokud z něho
usoudil odvolací soud, že došlo mezi stranami k ujednáni o vysazení
z práce a že toto ujednání jest i pro žalobce závazné, jde o úsudkový
závěr soudu, jejž nelze napadati ani výtkou vadnosti řízeni, ani důvo
dem rozporu se spisy. Soud odvolací dospěl na základě zjištěných skutkových okolností ke správnému právnímu závěru, že tímto ujednáním,
jímž se í dovolatel řídil, nastala nová úprava služebního poměru a že
'žalobce, hledě k této úpravě, neměl ani vůli konatí služby po čas vysazení z práce. Nemá proto jeho nárok na mzdu za tuto dobu opory
v ustanovení § 1155 obč. zák. Za tohoto stavu věci není třeba se zabývati otázkou, zda příčina, proč k tomuto ujednání došlo, byla »na straně
zaměstnavatelky«. Potud dovolání odůvodněno není.
Odůvodněno jest však dovolání, pokud vytýká nesprávné právní posouzení v otázce náhrady za do·volenou. ODvolatel právem napadá výklad § 3 zák. čís. 67/1926 sb. z. a n. v rozsudku soudu
odvolacího. Tento zákonný předpis připouští sice odchylné ujednárd
stran, avšak zřejmě jen p o k II d set Ý čes t a n o ven í dob y,
rozhodné pro určení nároku a v Ý měr y d o vol e n é. Neboť, jakmile
jde o vlastní nárok na dovolenou a o jeho rozsah, dopadá již ustanovení
§ 14 zák. čís. 67/1925 sb. z. a n., jež vylučuje platnost méně výhodných
ustanovení pracovních a služebních s m I u v, ať individuelnich, ať kolektivních. Při posouzení otázky menši výhodnosti jest přihlédnouti
k tornu, že kolektivní smlouva ze dne 4. června 1928 zbavuje nároku na
náhradu dovolené všechny dělníky, kteří sice v roce před rozhodným
dnem pracovali, ale v ten den (tedy buď 1. července nebo v den hromadné dovolené) v závodě nebyli. Zákon čís. 67/192"5 sb. z. a n. v § 10
přiznává však vypovězeným dělníkům nárok na poměrnou placenou dovolenou, odpovídajícÍ pracovni době v roce pro dovolenou rozhodné.
Žalovaná firma doznala, že ukončila pracovní poměr výpovědí. Kolektivní smlouva jest tedy v tomto bodě méně výhodná, než zákon, pročež
se jí žalovaná firma nemůže podle § 14 zák. čís. 67/1925 sb. z. a n.
v tomto bodě dovolávati. Platí tu tudíž ustanovení § 10 zákona čÍs. 67/
1925 sb. Z.a n. Dovolatel má pravdu i v tom, že nebyla dostatečně probrána otázka, zda kolektivní smlouva platila pro jeho pracovní poměr,
pokud šlo o stanovení dne rozhodného pro určení nároku a výměry dovolené, neboť v kolektivní smlouvě byl stanoven den 1. července nebo
den hromadné dovolené, kdežto podle § 3 cit. zák. jest rozhodným den
1. května. Soud odvolací, vycházeje z jiného právního názoru, nepro,
zkoumal nárok dovolatelův v naznačeném směru, zejména neučinil zji ..
štění, zda u dovolatele byly jinaké podmínky pro nárok na dovolenou
(nepřetržitá práce od doby, která zakládá nárok na dovolenou do dne
vypovězeni, stálost zaměstnání, ani výši mzdy pro nárok rozhodné).
Ježto vysazením z práce byl pracovní poměr jen jinak upraven, nikoliv
zrušen, nebyl vysazením z· práce dotčen ani nárok dovolatelův na náhradu za poměrnou část dovolené.
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Směnky
1928~.

(zákon ze dne 13. prosince 1927,

CIS.

1 sb. z. a n. na rok

Majitel indosované směnky, na které nebyl škrtnut jeho indosament
a indosamenty jeho nástupců, neni legitimován k směneční žalobě o pla~
cení proti při jat e I i bez předložení protestu, leč že by byl protest
prominut.
Doplněni směnky doložkou »bez protestu« nepatří k podstatným náležitostem směnky.
(Rozh. ze dne 21. září 1934, Rv I 1449/34.)
Na směnce, o níž tu jde, byl žalobce uveden jako remitent, žalovaná
jako přijatelka. Žalobce směnku indosoval. Když nebyla směnka v den
splatnosti zaplacena, proplatila ji indosantka banka P. indosatářce
bance N., připsala směnečnou SUmu žalobci k tíži a vrátíla směnku žalobci. Na základě této směnky, na níž nebyly índosamenty škrtnuty, domáhal se žalobce zaplacení na žalované. O b a niž š í s o u d Y ponechaly směnečný platební příkaz v platnosti.
Ne j v y Š š í s o u d zrušíl napadený rozsudek a vrátil věc odvolacímu soudu, by o odvolání znovu jednal a rozhodl.
Důvody:

Ze zjištění nižších soudů a ze směnky je zřejmo, že směnka byla
indosována žalobcem jako remitentem a prvým indosantem, že ji po zaplacení dostal zpět, nikoli však způsobem směnečným, ježto indosamenty na ní napsané vůbec nebyly přeškrtnuty. Podle § 32 (I) srn. zák.
je majitel indosované směnky legitimován jakožto vlastník směnky nepřetržitou řadou indosamentů, až k němu jdoucí, a platí podle odstavce
druhého téhož paragrafu přeškrtnuté indosamenty při zkoumání legitimace za nenapsané. Přímou legitimaci mohl si žalobce, na jehož účet
byla k tíži připsána hodnota směnečná, kterou proplatila poslední indosatářce banka P., opatřiti tím, že by byl škrtl indosament svůj a svých
nástupců. To však žalobce neučinil. V takovém případě jest legitimován
žádati placení jen, má-li směnku, protest pro neplacení a vykvitovaný
účet návratný (viz Rouček, Nové Československé právo směnečné, III.
vyd. str. 98). Za těchto předpokladů byl by tedy žalobce legitimován, .
třebaže indosamenty až k němu jdoucí nebyly škrtnuty. Od požadavku
protestu pro neplacení bylo by lze v takovémto případě upustí ti, kdyby
se byl směnečně zavázaný protestu vzdal. S touto otázkou je tedy
v úzké souvislosti okolnost mezi stranami sporná, zda doložka »bez protestu« byla na směnku napsána za vědomí a souhlasu žalované, a je
tato okolnost významná pro vyřešení otázky legitimace žalobce. Prvý
soud vzal za zjištěno, že žalovaná jakožto akceptantka podepsala spor·
nou směnku ·až na adresu, úplně již vyplněnou, a že na ní zejména byly
již napsány doložky domicílní a »bez protestu«. Toto skutkové zjištění
žalovaná napadla odvoláním jako nesprávné z důvodu nesprávného oceňování důkazů, vytýkala rozpory ve výpovědech svědků, a navrhla opakování důkazů. Odvolací soud nepokládal tyto okolnosti za rozhodné a

odrobil svému přezkumu napadené skutkové zjištěni, vycházeje
nePrávního názoru, že žalobce byl v souzeném případě oprávněn s hle~ifka § 6 (2) srn. z. odevzdan?u mu bi~nco, směnk,u vyplniti ,a opa~řiti j!
. doložkou »bez protestu«. Nazor ten je vsak pravne mylny, ponevadz
doplnění směnky onou doložkou nepatří k podstatným náležitostem
mě~ky (§§ 3 a 6 (2) srn. zák.). Důsledkem této neúplnosti není bezs ečně zjištěný skutkový podklad o tom, zda doložka »bez protestu« byla
Pa sána na spornou směnku dříve, než ji žalovaná podepsala jako pří
je!ce by bylo lze usuzovati na to, že žalovaná ji mlčky schválila (§ 863
obč. ;ák.) a tedy protestu se vzdala. Pro případ, že se žalovaná protestu vzdala, neby:o třeba k ,žalot~cově legitimaci protestu pro neplacení,
a stačila by tu drzba spome smenky.
Pokud jde o námitku žalované o zániku směnečných práv s hlediska
§ 39 (2) srn. z~k. v souvislosti s nám~tkou neo'prá~něné~o jJřipojen,í doložek domicilm a »bez protestu«, netreba se JI bhze oblfah, nebot, vychází-li se z tvrzení žalované, že doložka domicilní a »bez protestu«
byly připojeny na směnku až po podpisu žalované jako akceptantky, pak
by tu běželo o sfalšování směnky, které nastalo po skripturním aktu
žalované, a tato by ručila podle p r a v é h o obsahu směnky (§§ 78, 79
srn. zák.).
čís.

13790.

Tomu, kdo vykonal opravy na věci k objednávce jejího držitele a
uživatele, nepřísluší nárok na náhradu hodnoty těchto oprav proti prodateli věci, který si k ní vyhradil vlastuické právo až do zaplacení kupní

ceny.

(Rozh. ze dne 21.

září

1934, R II 366/34.)

K objednávce Rudolfa B-a opravil žalobce auto, jež měl objednatel
opravy v držení ~ užívání., Za exekuce žalobce pro,ti Ru~olfu ~-ovi k vY,dobytí přisouzene pohledavky za opravu auta, vyslo najevo, ze vlastnlkem auta jest žalovaná firma, jež si vyhradila vlastnictví k autu až do
zaplacení kupní ceny. Žalobu, jíž se do,?áhal žalobce ~a žalov~né firmě
zaplacení za opravu auta, p ~:o c es n I ,s o udp r ve ,st O! I Ce .zamítI. O d vol a c í s o u d zrusll napadeny rozsudek a vrahl vec prve mu
soudu, by vyčkaje pravomoci dále jednal a znovu rozhodl. D ů vod 1;:
Žalobní nárok byl odůvodněn i okolnostmi, které procesní soud nepravem neposoudil podle § 1041 obč. zák. Procesní soud totiž dospěl k závěru, že žalovaná firma neměla užitku ze žalobcova jednání, že užitek
měl nanejvýš Rudolf B. a že žalovaná strana jednáním žalobcovým mohla dosíci fen lepšiho zajištění trhové ceny auta, jež Rudolfu B-ovi s výhradou práva vlastnického prodala, ~e však žádné. hodnoty n:,aje.tkové
nezískala. Odvolatel naproti tornu pravem poukaZUje k tornu, ze I toto
procesním soudem připuštěné »lepší zajištění« je majetkovou hodnotou
a že je tudíž rozpor v odůvodnění napadeného rozsudku, pakhže se tam
tvrdí, že žalovaná strana z jednání žalobcova žádného užitku neměla,
ale že přece jen »mohla« dosíci »lepšího zajištění« nedop,latku trhové
ceny. Slovem »mohla« poukazuje procesní .soud pat:ně k tornu, že tot~
lepší zajištění žalované strany nenastalo, jezto spome auto, Jak procesm
C! .... ilní

rozhodn~ti
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soud vyšetřil, bylo prodáno státem pro nezaplacenou daň z motorových
vozidel a dávku z jizdného, ale to by podle názoru odvolacího soudu nevadilo, ježto nároku žalobcovu podle § 1041 obč. zák. není na újmu, že
snad napotomně užitek žalované strany, který z jeho jednáni vznikl, by!
zmařen. Jest proto z okolností procesním soudem zjištěných a po při
padě jen vyšetřených vzíti za základ rozhodnutí i tu okolnost, že odvolatel svým materiálem a svou prací auto žalované strany opravil, a že
hodnota těchto »věcÍ«, totiž materiálu a jeho práce dle náhledu Ing. Josefa K-a, jak odvolací soud zjišťuje jeho výpovědí, byla by 13.800 Kč,
kdyby opravy si provedla sama žalovaná strana ve svých dílnách. Kdyby
tento svědkův názor byl potvrzen také znalci, nelze pochybo vah o tom,
že aspoň věci v hodnotě 13.800 Kč byly upotřebeny žalobcem ve prospěch strany žalované, a nelze tedy žalobci odepříti jeho nárok proto,
že prý žalovaná strana z jeho jednání žádného užitku neměla. Procesni
soud uvádí dále, že z jednání žalobcova měl užitek jen Rudolf B., avšak
pro tenlo názor není důvodu, ježto Rudolf B. ve skutečnosti nikdy vlastníkem nebyl a vlastníkem se také nikdy nestal, poněvadž podle okolností procesním soudem vyšetřených žalované straně 'plnou trhovou cenu
sporného auta nikdy nezaplatil, jak odvolací soud svědeckou výpovědí
Rudolfa B-a má za prokázáno. Nesplnila se tudíž výminka, pod kterou
mohl vlastnictví sporného vozu nabýti, a žalovaná firma nepřestala nikdy býti vlastnicí sporného auta. Proto žalobce právem žaloval podlé
§ 1041 obč. zák. pravou vlastnici - žalovanou firmu.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil odvolacímu
soudu, by nehledě ke zrušovacímu důvodu, jehož použil, rozhodl o žalobcově odvolání.
Důvody:

Odvolací soud vychází z právního názoru, že žaloba, pokud byla
zajistranou opraveno, jest žalované k užitku, ana si vyhradila vlastnické práv,:
k nákladnímu autu až do úplného zaplacení kupní ceny a k zaplaceni
nikdy nedošlo , takže žalovaná firma vlastnicí nikdy býti nepřestala.
,
,
Okolnost, že pozdější užitek strany žalované byl zmařen tím, ze n~kladní auto bylo v dražbě prodáno státem pro nezaplacenou daň z VOZIdel, považuje odvolací soud za nerozhodnou, ježto pozdější zmaření prospěchu nevadí nár?ku na, náhradu. ,Stížnosti, jež.. napa~á ~á~or, že
oprava byla žalovane strane ku prospechu, nelze upntr 0e:avnem. Podle
§ 1041 obč. zák. jest předpokladem nároku na náhradu uzltek nebo, prospěch druhého a musí to býti zřejmě prospěch majetkový. V lit.eratuře
i v judikatu,ře (~ozhodnutí ,čís ..3028, 57017, 6108 ,sb. n. ~.) s~o.dnym Jest
názor že, trebaze se nevyzaduje, by osoba druha byla Jednanrm obohacena' I. j. aby do jejího majetku něco přibylo, přece jest potřebí, a~y
bylo' alesDoň zabráněno zmenšení jejího majetku (Stupecký Versio lú
rem str. Úl, Wellspacher str. 129, Kubeš: žaloby z obohacení str. 48).
Jest proto otázkou, zda se opravou nákladního auta, jež stalo, se na objednávku jeho?ržitele ,a užiyate}e Rud?lfa~ B., do~t~!o takovehoto prospěchu straně zalovane, I. J. pnbylo-Ir ne co do Jepho maletku, nebo
opřena o § 1041 obč. zák. jest odůvodněnou, poněvadž i »Iepší
štění«, jehož se žalované dostalo tím, že nákladní auto hylo žalující

la-Ii alespoň nějakého ná,kladu ušetřena. Ot~z~u tuto Jest o~pověděti
by
e' Jest <i ce pravda ze se dostalo strane zalovane »Iepslho zapzaporn
" '
. d I k k
.
"
, t.
J' auto J'ež bylo zárukou pro zapravem ne op at u upm ceny,
stenl«, . .
,
"k
.
I'b
I t k
ělo byvši opraveno, větší hodnotu, nez auto pos ozene a s I, ova o ,~ .
.. ;dnou možnost majetkového prospěchu, kdyby se ho melo pOUZlt!
mnp
dobytí nedoplatku kupní ceny, skutečný majetkový prospěch v ;lobe
ř~~mné však tu nebyl. Nelfyl totiž zvýšen majetek žalované a take ,ne.10 nic ušetřeno, co by byla jina~ ž3'lo~ar;á ,strana musIla vyna}ozlh.
Jklad na opravu žalovanou eventualne ucmeny byl by znamenal, ze vedl~ nedoplatku kupní ~e?.y, )<;ž ~yla výhradou vlastni<;tví k autu, kry!a,
musí opravené auto kryh jeste na~lady n~ 0pI,avu, tak~,e v .p,r~v~e neslo
b
majetkový prospěch strany zalovane, jezto »lepsI zapstem« takto
y 1ženo by bylo vlastní obětí zajištěného, I. j. strany žalované. Pochy~r roto odvolací soud maje za to, že se opravou dostal žalované straně
~aj~tkový užitek a že' ve smyslu § 1041 obě. zák. jest žalobní nárok

k
b

odůvodněn;
čís.
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Vystupuje-li z veřetné obchodn.í společno~ti ~ dvou společnicích, je:
den společník, nelze vubec zapsal! do rejstříku jeho vystoupeni, nybrz
zrušení společnosti.
(Rozh. ze dne 21.

září

1934, Rv II 668/32.)

Veřejnou obchodní společnost P. a K. tvořili Šalomon K. a Alfred P.
společniky došlo k dohodě, podle níž měl Alfred P. převzíti obchod
společenské firmy se všemi aktivy a pasivy, kdežto Šalomon K. měl ob-

Mezi

držeti auto. žalobou, o niž tu jde, domáhal se Šalomon K. na AI!redu
P-ovi, by žalovaný byl uznán povinným dáti souhlas k výmazu Salomona K-a jako veřejného společníka protokolované firmy P. a K. z obchodníh'Ů rejstříku a za tím účelem podepsati legalisovanou žádost ku
provedení této změny v obchodním rejstříku, jinak že se provede výmaz
veřejného společníka Šalomona K-a z prol. firmy P. a K. na základě rozsudku. P r 'O c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby,
o d vol a c í s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: Při zrušení veřejné
společnosti, sestávající ze dvou společníkLI, mohou nastati tyto případy:
a) Veřejní společníci se vypořádali o jmění společenském a firma má zaniknouti. V tom případě není třeba likvidace a tu kromě oznámení o zrušení společnosti, které může učiniti i jeden společník, mají oba spole,č~
níci ohlásiti ihned též zánik firmy (čl. 129, 25 obch. zák.). b) Společmcl
se spolu nevypořádali o společenském jmění a likvidují. V tomto případě
mají oba ohlásiti zároveň, též likvidátory (čl. 129,135 obch. zák.), neboť
zápis likvidace nemLrže se státi bez ustanovení likvidátorů a zapsání likvidační firmy (rozh. býv. nejv. soudu ve Vídni ze dne 26. června 1883
čís. 7586 sbírka Adler~Clemens čís. 1091). c) Společníci se vypořádali
tak, že jeden z nich převzal aktiva a pasiva a povede závod jako jediný
majetník pod dosavadní firmou, k čemuž druhý společník, jehož jméno
ve firmě, musí dáti výslovné svolení (čl. 24, 22 obcb, zák.). V tomto pn-
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padě mají oba společníci ohlásítí zrušení společnosti a že je nadále jediný majitel (čl. 129, 19, 22, 24). d) Společníci se vypořádali tak, že jeden z nich převzal aktiva a pasiva, povede závod jako jediný majetník
pod svým jménem neb pod novou firmou. V tomto případě mají oba
společníci ohlásití zrušení společnosti a zánik firmy. Ke všem těmto pří
padům se podotýká, že zrušení společnosti a zánik firmy jsou dva různé
pojmy, neboť zrušení společnosti nemusí míti v zápětí zánik firmy a
mezi zrušením veřejné společnosti a zánikem firmy musí nastati buďto
vypořádání obou společníků o společenském jměni nebo likvidace. Zrušení společnosti může opově děti do rejstříku jen jeden společník, kdežto
vypořádání o jmění společenském, likvidaci, zánik firmy nebo její vedení pod jedním majitelem musí ohlásiti oba společníci. Podle žalobcova
udání byla v době vydání napadeného rozsudku společnost zapsána jako
zrušená v likvidaci bez stanovení likvidátorů. Vystoupení společníka
z veřejné společnosti již zrušené a v likvidaci nemůže býti ve smyslu
čl. 12 obch. zák. zapsáno do obchodního rejstříku (rozh. nejv. s. čís.
8754). Než k tomu není aní třeba v souzeném případě poukazovati, neboť jde o vetejnou společnost o dvou společnících a, vystoupí-li z takové společnosti jeden společník, nelze vůbec zapsati do rejstříku jeho
vystoupení, nýbrž zrušení společnosti (rozh. býv. nejv. s. ve Vídni ze
dne 18. září 1894 čís. 8462, Adler-Clemens čís. 1802). Je proto žalobní
prosba, kterou se žalobce domáhá toho, aby byl vymazán z této jen
dvoučlenné veřejné společnosti, neproveditelna a nezákonná.

Ne j vy š li í s o II d

nevyhověl

dovolání.

D ů vod y:
Odvolací soud posoudil věc po právní stránce v podstatě správně.
jest při svědčiti jeho právnímu názoru, že, vystoupí-li z veřej.né
obchodní společnosti o dvou společnících jeden společník, nelze vůbec
zapsati do rejstříku jeho vystoupení, nýbrž zrušení společnosti a že je
proto žalobní prosba neproveditelná a nezákonná, neboť společnost
o jednom členu jest pojmově nemožná. Nesejde proto na tom, že se žalovaný zavázal dáti souhlas k výmazu žalobce jako veřejného společníka
z obchodního rejstříku a podepsati niu za tím účelem legalisov"nou žádost, a nesejde ani na tom, zda do vola tel zamýšlí podati příslušnou opověd' u rejstříkového soudu ihned, či později, neboť nelze seznati, že by
se později stal zápis dovolatelem zamýšlený možným. Dovolatel při
pouští že společnost byla zrušena a že její zrušení bylo zapsáno do obchodního rejstříku. Stala-li se skutečně mezi stranami dohoda o majetkových poměrech, neměla ovšem býti zapsána likvidace společnosti,
avšak tato okolnost jest pro řešení tohoto sporu bezpodstatná, a netřeba
se proto zabývati otázkou, zda vystoupení společníka z veřejné společ
nosti již zrušené a v likvidaci mllže býti zapsáno do obchodního rejstříku.
Marně se dovolává žalobce ustanovení čl. 24 obch. zák., neboť ten vůbec
nestanoví povinnost k výmazu vystoupivšího sp'Úlečníka z obchodního
rejstříku. Otázku nadhozenou dovolatelem, jakým způsobem lze provésti
dohodu stran v obchodním rejstříku, netřeba řešiti v tomto sporu.
Obzvláště

čís.
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Knihovní poznámkou zabavení nároku povinného na vydáni nemovitosti zapsané v pozemkové knize nevzniklo pro vymáhajícího věřitele
knihovní zajištění jeho vykonatelné pohledávky a nestal se vymáhající
věřitel zástavním věřitelem.
Poznámka zahájeni dražebního řízení při oné nemovitosti povolená
vymáhajíclmu věřiteli pro tutéž vykonatelnou pohledávku v pořadí poznámky zabavení nároku na vydání nemovitosti, nezjednala vymáhajícímu věřiteli právo úkojné v pořadí poznámky zabavení nároku nýbrž
jen úkojné právo v pořadí poznáml,y zahájení dražebního řízeni:
(Rozh. ze dne 22. září 1934, R II 333/34.)
Rozvrhuje nejvyšší podání za exekučně vydraženou nemovitost Marie
J-ové přikázal soud prvé stolice pod 2. výroku rozvrhového usnesení
Karlu š-ovi 2.238 Kč 20 h a zamítl odpor vymáhajícího věřitele Jindřicha
K-a z těchto d ů vod ů: Co se týče Karla š-a nabyl tento zástavního
práva na nároku Marie J-ové na vydání prodané nemovitosti proti Jin··
dřichu K-ovi ještě dříve, než nemovitost byla Marii J-ové knihovně při
psána a byl vklad vlastnického práva pro Marii J-ovou povolen bez
újmy práv Karla Š-a, který zabavením tohoto nároku nabyl. Rek u r sní
s o II d změnil, napadené usnesení v ten rozum, že z rozvrhového usnesení
odpadá část 2. výroku rozvrhového usnesení úplně. D ů V'Ú d y: Podle
§ 216 ex. ř. jest z rozdělované podstaty po zapravení přednostních pohledávek zapraviti pohledávky zajištěné na nemovitosti právem zástavním. N~dbaje tohot? zákonného velícího ustanovení přikázal první soud
pohledavku Karlu S-OVl, tedy věřiteli, který ve skutečnosti zástavního
práva na prodaných nemovitostech nikdy neměl a nemá. Prvý soudce
měl při přikázání z rozvrhované podstaty hleděti ke knihovnímu stavu,
ke stavu břemen, ke stavu podle listu C), listu závad. První soudce při
hlížel ke stavu listu B), kde pod polož. 4 jest poznamenáno, že nárok
Mane J-ové na vydání nemovitostí v této vložce zapsaných jest zabaven
pro vykonatelnou pohledávku Karla Š-a 1.090 Kč s přísl. Touto poznámkou nestal se však Karel Š. zástavním věřitelem a nemohl při rozvrho,:ém roku na tuto .p'Úznámku vůbec býti vzat zřetel. Jelikož touto
poznamkou pro Karla S-a nevzniklo knihovní zajištění jeho pohledávky,
n~mohl? k té.to, udánlivé ~ohle,dá~c~ v knihovním pořadí vůbec býti hledeno, hm mene mohla byh pnkazana. Jest proto postup prvého soudu
v tomto směru vadný a bylo vysloviti, že přisouzení pohledávky ve prospěch Karla š-a, které knihovně není; odpadá.
Ne j v y šš í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Dovolací sond nesdílí sice plně názory soudu rekursního nicméně
dov?la:Ímu reklysu -~elze ~e věCi, samé přiznati oprávnění. Rek~rsní soud
spravne uvedl, ze kmhovm poznamkou zabavení nároku exekutky Marie
J-ové na vydání nemovitostí v knihovní vložce čís. 222 ve prospěch vykonatelné pohledávky dovolacího reku renta 1..09.0 Kč s příslušenstvim
nevzmkl'Ú proň žádné knihovní zajištění této jeho pohledávky a že s~
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touto poznámkou nestal dovolací rekurent zástavním věřitelem. Neboť,
nehledíc k otázce, zda mohla býti tato poznámka jako po zákonu pří
pustná knihovně zapsána, bylo, by ji p~ případě zařadi.!! jen, ,!,ezi poznámky § 20 písm. a) knih. zak. Poznamkou tou nemuze byh na.byto
věcných práv, aniž mohou jí býti tato práva změněna nebo zrusena.
Proto ani poznámka zahájení dražebního řízení povolen~ dovolacím~
rekurentu dne 2. června 1933' pro onu vykonatelnou pohledavku 1.09'0 Kc
s přísl. v pořadí poznámky pod B) zapsané, t. j. poznámky zabavení
nároku na vydání nemovitostí (kteréžto nemovitosti exekutce dne 24.
dubna 1933 dosud knihovně připsány nebyly, nýbrž teprve dne 25. dubna
1933), nemohla založiti právo úkojné ve prosp~ch ~ovolacího rek~renta
v p o řad í té top o zná m k y z a b a ven I n a r o k u, Pozn~mk?~
zahájení dražebního řízení nabyl však dovolací rekurent Jako vymahaJIcI
věřitel nárok, aby k oné jeho vykonatelné pohledávce bylo po rozumu
§ 216 čís. 4 ex. ř. přihlíženo v pořadí knihovním, tře baž e po h : e d á v k a t a z á s t a v ním p r á v e m z a j i š t ě n a n e byl a, ov~en;
jen v pořadí knihovním získaném zápisem této poznámky, tedy v porad I
ze dne 2. června 1933. Nelze proto přisvědčiti stanovisku soudu rekursního že při rozvrhu bylo přihlédnouti jen k pohledávkám zajištěným na
vyd;ažené nemovitosti právem zástavním, a že pro t o část 2. výroku
rozvrhového usnesení, kterou prvý soud pohledávku dovolaclho rekurenta 1,'09'0 Kč z rozdělované podstaty přikázal, úplně odpadá, Vždyť
k této pohledávec bylo při rozvrhu přihlížeti, a to podle jejího knihovního pořadí až za pohledávkami zajištěnými na nemovitosti právem zástavním (§ 216 čís. 4 ex. ř.). Přihlíží-li se ~šak, ~ tom~:. že přihl~~ená
pohledávka předchozího knihovního a vymahaJIclho ventele ]mdncha
K-a pod pol. C/21 činí sama n~ jistin,ě a soudně ]lřiz~~ném přís!ušenství
útratovém více než celá rozdelovana podstata, Je lIZ na prvy pohled
patrno. že k přikázání této zadní vykonatelné pohledávky dov~lacího
rekurenta 1.090 Kč pro úplné vyče:pání rozděl?vané podst~ty dOJ!t: ,am
nemůže. Je pro t o výrok napadeneho usnesem o odpadnulI druhe cash
výroku rozvrhového usnesení ve věci samé odůvodněn.
čís.
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Nejde O zrně n tl žaloby, domáháno-Ii se místo zaplacení kupní ceny
v Kč zaplacení v c~zí měně s alte~nativ!,1~ zmo;něnlm k z~p!a:enj ~, Kč:
Takovouto zmenu ž a lob n 1 h o z a dán 1 lze provestt 1 v nzenl
doplňovacím, byl-Ii rozsudek prvého soudu odvolacím soudem zrušen
podle § 496 čis. 3 c. ř. s.
(Rozh. ze dne 22. září 1934, R II 361/34.)
Žalující firma domáhala se na žalovaném zaplacení 144.887 Kč 40 h.
Procesní soud prvé stolice uznal původně mezitímním rozsudkem ze dne
15. března 1933 žalobní nárok dČ!vodem po právu. Odvolací soud usnesením ze dne 22. června 1933 zrušil napadený rozsudek a vrátil věc
prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl. V doplňovacím říze;lÍ
opravila žalobkyně žalobní nárok v ten rozum, by žalovaný byl uznan
povinným zaplatiti jí g 884.13.3 s tím, ž~ se může pln,ění toho zprostiti
zaplacením 144.887 Kč &0 h. Pro c e s n I s o udp rve s t o 1I c e uznal

tuto »změnu« žaloby za nepřípustnou a neuznal žalobní nárok důvodem
po právu. O d vol a c í s o u d připustil změnu žaloby a uznal žalobní
nárok důvodem po právu, V onom směru uvedl v d ů vod ech: Po
stránce formální vytýká sice odvolání důvodně, že prvý soud měl
o změně žalobního návrhu rozhodnouti samostatným usnesením, po pří
padě do rozsudku pojatým, jelikož proti rozhodnutí tomu je přípustný
rekurs podle § 514 c. ř. s. (§ 426 c. ř. s.). Avšak, i 'když se prvý soud
tak nezachoval a o zrněně žaloby rozhodl jen neformálně v důvodech
rozsudku, není to podstatnou vadou řízení, poněvadž nebylo tím zabráněno žalobkyni, brojiti v odvolání proti tomu, že prvá stolice zrněnu
žaloby v pravdě nepřipustila. S hlediska právního posouzení věci jest
odvolání při svědčiti. Žalobkyně žalobní návrh, znějící na zaplacení v Kč,
opravila v doplňovacím řízení prvé stolice tak, že žalovaný je povinen
zaplatiti obmezenou částku g 884.13.3 a může se plnění toho zprostiti
zaplacením 144,887 Kč 80 h. Soud prvé stolice tuto zrněnu žaloby
shledal vubec nepřípustnou z důvodů přimykajících se k rozhodnutí
sb, n. s. čís. 5868. Tomuto stanovisku právem odporuje odvolatelka, pří
padně dovozujíc, že toto rozhodnutí nejvyššího soudu, kde šlo o doplňovací řízení prvé stolice, nařízené odvolacím soudem podle § 496
čís. 2 c, ř. s. se nehodí na souzený případ, Odvolacím rozhodnutím ze
dne 22. června 1933 byl totiž dřívější mezitímní rozsudek prvé stolice
zrušen podle § 496 čís. 3 c, ř. s., poněvadž prvá stolice se svého odlišného právního hlediska, že se otázkou měny zažalované pohledávky jest
zabývati teprve při konečném rozhodnutí o výši žalobního nároku, nepřihlédla vůbec k námitce žalovaného, že sporná kupní smlouva zni na
anglické libry šterlinků, a že proto nemůže býti zažalována pohledávka
v Kč. V souzeném případě jde tedy o podstatně rozdílný stav věci, neboť
zrušen-li rozsudek podle § 496 čís. 3 c, ř. s., neplatí pak obmezení vyslovené v § 496, druhý odstavec, c. ř. s., takže lze v doplňovacím řízení
přihlédnouti k novému nebo doplňujícímu přednesu o skutkových okolnostech podstatných s hlediska odchylného právního názoru opravné
stolice (srov. sb, n. s. čís. 8678, 9499), :Důsledně však jest v mezích
těchto skutkových okolností zásadně dovolena i změna žaloby (viz sb.
n. s. čís. 9607). Že v souzeném případě změnou žaloby nemůže se jednání značně ztížiti nebo protáhnouti, je podle stavu věci na snadě. Mimo
to bylo by v rozporu se zásadou procesní hospodárnosti, kdyby celý
spor, trvající beztak již od roku 1930, měl býti znova projednáván, tedy
co do duvodu žalobniho nároku. Bylo tudíž odchylně od napadeného
rozsudku změnu žalobní žádosti připustiti.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl ani dovolacímu rekursu ani dovolání
žalovaného. V onom směru uvedl v
důvodech:

Odvolací soud se ovšem usnesl, že se zrněna žaloby připouští, nejde
však o změnu žaloby provedenou až v odvolacím řízení, nýbrž o roz-,
hodnutí odvolacího soudu o odvolání, správně o rekursu proti usnesenI
prvého soudu, jímž zrněna žaloby nebyla připuštěna. Ve skutečnosti však
vůbec nešlo o zrněnu žaloby ve smyslu § 235 c. ř. s., nýbrž jen o to, že
beze zrněny žalobního důvodu bylo místo zaplacení kupuí ceny v Kč,
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žádáno zaplacení v librách anglických s alternativním zmocněním k zaplacení v Kč. Podle § 236, odstavec čtvrtý c. ř. s takové pozměnění
žalobního žádání nelze pokládati za změnu žaloby. Jest proto jen ještě
řešiti otázku, zda takovou změnu žalobního žádání (nikoliv žaloby) lze
provésti i v řízení dopl,ň,ovacím, byl-li rozsudek prvého soudu odvolacím
soudem zrušen podle § 496 čís. 3 c. ř. s. Řízení před prvým soudem
musí ovšem i v tomto případě býti obmezeno na doplnění ve směrech,
ohledně níchž bylo řízení shledáno kusým. V těchto směrech však
přednes stran nepodléhá žádnému obmezení, dovolen je jakýkoliv iiný
přednes stran o předmětu doplnění odvolacím soudem nařízeného. Nelze
proto seznatí, proč by v onOm rámci nebylo lze pozměniti žalobní žádání, jež není změnou žaloby. Tuto změnu žalobní žádosti byl by musil
připustiti i odvolací soud, kdyby doplnění řízení podle § 496, poslední
odstavec c. ř. s. byl provedl sám, neboť v takovém případě neplatí proň
předpisy o řízení odvolacím.
čís.

13794.

Zřldil-Ii vlastníl{ pronajaté věci k ní jinému právo požívání, postoupil
mu i nárok proti nájemci na vybírání činže a vedlejších poplatků.

(Rozll. ze dne 22.

září

1934, Rv II 683/32.)

Žalobci, kteří měli k domu č. p. 41 požívací právo, domáhali se na
žalované firmě zaplacení nájemného z místností, najatých v domě čp. 41.
Žalobě bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m
s o ude m z těchto
důvodů:

S hlediska dovolacího důvodu § 503 čís. 4 c. ř. s. vytýká dovolatelka
odvolacímu soudu právní mylnost, pokud uznal oprávněnost žalobců jako
poživatelů domu požadovati přímo na žalované zaplacení nájemného, ať
již z důvodu § 511 obč. zák. nebo z důvodu § 1042' obč. zák., při čemž
vytýká dovolatelka, že odvolací soud uvádí protispisově, že žalobci odů
vodněnost svého nároku opřeli i o ustanovení § 1042 obč. zák Marně se
dovolatelka snaží dolíčiti, že žalobci jako poživatelé domu nejsou aktivně oprávněni k žalobě, ježto prý jim vlastníci domu, s nimiž dovolatelka uzavřela smlouvu nájemní, nárok na vybírání činže a vedlejších
poplatků nepostoupili. Služebnost požívání znamená podle § 509 obč.
zák. právo užívati cizí věci, šetříc podstaty, beze všeho omezení. Poživatel má k věci podobné postavení jako její vlastník s tím rozdílem, že
poživatel nesmí nakládati s její podstatou. Podle § 511 obč. zák má
poživatel právo bráti z věci všechny požitky, obyčejné i kromobyčejné,
a není pochybnosti, že k těmto požitkům náleží i nájemné z pronajatých
budov, jichž se týká služebnost požívání. Nájemní smlouva jest ovšem
smlouvou konsensuální (§ 1092 obč. zák) a práva a závazky z ní vznikají jen pro smluvní strany. Ale, zřídí-li vlastník pronajaté věci k ní jinému právo požívání (§ 509' obč. zák), postupuje tím poživateli všechny
užitky, jež věc poskytuje, a všechna práva k užitkům těm se vztahující,
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i taková, jež dříve sám měl (§§ 511, 1392.~ 139~ o!,č. zák.); ~~ ~ob~
předání věci do detence poživatelovy nem JIZ opra~nen k, vy~lr,,;r;1 uZ.ltku
vlastník věci, nýbrž jen její poživatel, a Jen tento Je opravnen zadatI ~d
nájemce smluvené nájemné a jest oprávněn k žalobě o zaplacen! dluzného nájemného. Kdyby zažaloval dlužné náje~né vlastn,í.k věc~ m?h!
b mu nájemce týmž právem zase namítnoutI, ze Jde o uZltky veCI, Jez
prtří poživateli, takže s hlediska ná~or~ háj~ného dovol~t~lkou nebylo
by tu vlastně nikoho, kdo by byl opravnen zazalovatI dluzny nedop~atek
nájemného. Přísluší tudíž žal.ob~ům j~ko poživatelů~ do~u I;rolI zalované přímo nárok na placem naJemneho z tItulu Jejlch vecneho 'pr~va
požívacího a právem neuznaly nižší soudy námItku nedostatku akhvmllo
oprávnění k žalobě za důvodnou.
čís.

13795.

Vymáhajíc! věřitel, veda exekuci na movité věci dlužní]{a v moci
osoby třeti, nemusí již v exekučním návrhu tvrditi, že tato osoba je
, ,
' ,
ochotna svršky vydati.
Rekursn! soud nesmí přihllžeti k tomu, že jde o z~ytecne ,,!omadem
exekučních návrhů, nevytýkal-li dlužník v rekursu prah povolem exekuce
nic v tomto směru.
(Rozh. ze dne 26. září 1934, R I 697/34.)

S o udp r v é s t o I i c e ~ovolil k, vydobyt~ peněžit,é roh}edá~ky
proti Magdaleně D-ové exekucI na svrsky Iso}'cI u manzelu, \i :?~yC~1.
Rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. D u vod y: VymahajlcI veřitelé v exekučním návrhu, by jím byla povolena exekuce na, movlto;;h,
uvádí, že svršky jsou u manželů V-ovÝ,ch. Podle ;§ 26~ ~x. r; :ze v,esh
exekuci zabavením a uschováním movltych hmotnych ~ecI dluzn~kovych,
které jsou u třetí osoby, jen, je-li třetí osob~ o~~~~tn~)e ,:yd~h. Ze man~
želé V-ov i jsou ochotni svršky v~dah, vymahapcI,vente!e vubec netvrdl
a proto předpokladu pro povoIer;1 exek;,ce!. l~kz,)lfe~eplSule ~, ~5, druh~
odstavec, ex. ř., tu není. Ostatne vymahajlcI ver!tel; navrhujI I ~xekucI
zabavením a přikázáním k vybrání nároku povmne st!any I;roh };,an:
želům V-ovým na vydání a vr~cení p~edr;;ě,tů,,?hle~ne ktery:~ z~daJl
zabavení. Již z toho je zjevno, ze v~n:ahajlc.' ve;lt~le, mo~or; zadah len
zabavení a pří kázání nároků na vydam a vracem ve~1 u t;e!lch osob .se
nalézajících a nikoliv ještě mimo to zabavení uvedepych ~ecI, ~a.b~vemm
nároku toho je.st také vyčerpáno veškeré právo maJetkove dluzmcl k zabaveným věcem patřící.
Ne j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
D

ůvo

dy:

Nelze souhlasiti s názorem rekursního soudu, že vyrrtáhají;í ~ěřitel:
veda exekuci na movité věci dlužníka jsoucí v držení. osoby treh, ~USI
již v exekučním návrhu tvrditi, že tato třetí osoba le, och?tna ,svrs.ky
vydati. Nic takového neplyne ani z ustanovení § 54 ex. r:, am z. pre~plSu
§ 262 ex. ř. Nelze také na vymáhajícím věřiteli žádah, by S} ~yzadal
před zahájením exekuce takový souhlas, ježto, i kdyby dala treh osoba

-

Čís.
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souhlas, nebylo by lze vykonati exekuci, kdyby při výkonu exekuce
odepřela věci vydati po rozumu § 262 ex. ř. Nehledíc k tomu má výkon
exekuce dlužníka překvapiti (§§ 3 a 55 ex. ř.), čemuž by nebylo, kdyby
třetí osoba, jež svršky dlužníkovy má v držení, předem o zamýšleném
výkonu exekuce věděla, neboť by o tom mohla dlužníka vyrozuměti, a
tak snadno by mohl býti zmařen účel, který zákon sleduje tím, že nepřípouští slyšení dlužníka před povolením exekuce na movité věcí.
Nelze proto souhlasití s názorem rekursního soudu, že navrhovaná exekuce zabavením svršků dlužnice jsoucích v držení manželů V-ových neměla býtí povolena prvým soudem proto, že vymáhající věřitelé netvrdili
v exekučním návrhu, že manželé V-ovi jsou ochotní k vydání těchtG
svršků. Než rekurs ní soud uvádí dále, že exekuce neměla býti povolena
i proto, že další navrhovanou a povolenou exekucí zabavením nároku na
vydání a vrácení těchto svršků jest vyčerpáno veškeré majetkové právo
dlužnice k zabaveným věcem. Tím chtěl rekursní soud zřejmě naznačiti,
že šlo o zbytečné hromadění exekučních návrhů a že proto měla býii
povolena podle § 14 ex. ř. jen exekuce zabavením nároků na vydání věci.
Než tento názor stěžovatelé napadají právem, neboť rekursní soud pře
hlédl, že dlužnice nevytýkala nic v rekursu v tomto směru, a proto se
neměl rekurs ní soud vůbec zabývatí spornou věcí s tohoto hlediska a,
pokud tak učinil a z tohoto dllvodu zamítl nárok na povolení exekuce zabavením věci dlužnice jsoucích v držení manželů V-ových, stalo se tak
neprávem.
čís.

13796.

. Proti usnesení, jímž bylo dáno svolení opatrovnického soudu k vedení sporu opatrovancem, nenl oprávněn k rekursu ten, proti komu se
vede spor.
(Rozh. ze dne 26. září 1934, R I 808/34.)

o pat r o v nic k Ý s o u d udělil podpůrci Klotildy K-ové, částečně
zbavené svéprávnoslt, svolení ke sporu o obnovu řízení v dřívějších sporech Klotildy K-ové proti Františku T -ovL Rek u r sní s O u d odmítl
rekurs Fra.ntiška T -a.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu Františka T-a do odmíta_
cího usnesení rekursního soudu.
Důvody:
Zmocnění k podání žaloby o obnovu sporu proti rekurentu Františku
T -ovi, je vnitřní věcí opatrovnického řízení. Musí býti posuzováno jen
s hlediska prospěšnosti pro opatrovankua není jím František T. přímo
dotčen ve svých právech. Neboť přímo ve svých právech je dotčen jen
ten, jehož právo po rozhodnutí je jiné než bylo před ním (srovn. rozh.
sb. n. s. čís. 11639). Napadeným usnesením však se na právech Františka T -a nic nemění. Tím, že Františku T. podáním žaloby vzniknou
útraty, jež proti opatrovance budou snad nedobytné, není ve svých právech přímo dotčen, ba ani tím není dolíčen právní zájem stěžovatelův ve
smyslu § 6 zák. ze dne 19. června 1931 čís. [(JO sb. n. s. Byl iby to jen

zájem, který však
11464,11635).

hospodářský

nestačí

čís.
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roku na dodání

(srov. rozh. nejv. soudu sb.
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exekuci podle § 370 ex. ř. nelze povoliti k
určítého počtu liber sterlingů.

(Rozh. ze dne 26.

čís.

září

zajištění

ná-

1934, R I 968/34.)

Na základě rozsudku procesního soudu prvé stolice, jímž byla žalovaná uznána povll1nou dodati žalobkyni 5.500 liber šterlingů proti zaplacení 187.0010 Kč, navrhla žalobkyně povolení zajišťovací exekuce
knihovním záznamem zástavního práva na nemovitostech. S o udp r v é
s t o I i c e exekuci povolil, rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. D ů vod y: Podle §§ 370, 371 ex. ř. jest přípustná zajišťovací
exekuce jen k zajištění pohledávek peněžitých, nikoliv však k zajištění
jiných nároků, pro které se lze domáhati jen zatímního opatření. Jak
svědčí o tom rozsudek prvé stolice, nejde o nárok peněžitý, poněvadž se
neukládá straně žalované, by zaplatila 5.500 liber šterlingů, nýbrž aby
je dodala, Jde tedy o nárok na dodání jistých dle druhu určených zastupitelných věcí movitých, který jest mimo to podmíněn tím, že žalující
strana zaplatí straně žalované určitou částku peněz v korunách československých (srov. rozh. čís. 134, 1857 sb. n. s.).
.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D ů vod y:

Dovolacímu rekursu nelze přiznati oprávnění. Jest při svědčiti rekursnímu soudu, že tu nejde o peněžitou pohledávku. Anglické libry jsou
ovšem peníze, ale právě vymáhající věřitelce jako bance by mělo býti
známo, že anglické libry jako všechny cizí peníze mohou býti také zbožím, které se kupuje a prodává jako každé jiné zbožl. Byla-li podle exekučního titulu povinná odsouzena, by dodala vymáhající věřitelce 5.500
liber šterlingů proti zaplacení 187.0010 Kč, jsou v tomto právním poměru
anglické libry zbožím a 187.000 Kč penězi. Exekuci k vymožení právního
nároku na dodání 5.500 liber šterlingů nelze tedy provéstí podle před
pISŮ §§ 87-345 ex. ř., nýbrž podle předpisů následujících a jest proto
navržená exekuce k zajištění tohoto nároku podle §§ 3710 a 371 ex. ř.
nepřípustná, jak rekursní soud správně vystihl.
čís.

13798.

K vydobytí peněžité pohledávky není přípustná exekuce zmocněním
k výpovědi smlouvy dlužníka s elektrárnou o dodávání elektrického
proudu, kteroužto výpovědi jest podmíněn zároveň zabavený nárok dluž1!íka na vydáni jistoty, příslušej/ci dlužníku proti elektrárně při skoncen! odběru. Byla-Ii exekuce přece povolena, má i elektrárna jako poddlužník právo k rekursu.
.
(ROlh. ze dne 26.

září

1934, R I 1050/34.)

-

Čís.
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s O udp r V é S t O I i c e povolil k vydobytí peněžité pohledávky
exekuci: 1. zabavením nároku na vrácení jistoty, příslušejícího dlužníku
proti Elektrickým podnikům v P. při skončení odběru, a 2. zmocněním
k výpovědi smlouvy o dodávání elektrického proudu, jež povinnou stranou byla uza vřena s Elektrickýmí podníky v P. Rek u r sní s o u d vyhověl rekursu poddlužníka (elektrických podniků v P.) a zamítl exekuční
l!ávrh ad 2. D ů vod y: Exekuční vymáhání vykonatelných nárokll
může se díti jen některým z exekučních prostředků zákonem připuště
ných a v exekučním řádě výslovně uvedených (§§ 87-369 ex. ř.), při
exekucích pro peněžité pohledávky pak některým z prostředků v §§ 87
až 345 ex. ř. vyjmenovaných. Mezi prostředky ty však zmocnění k výpovědi smlouvy nenáleží.
Je proto exekuční návrh již po stránce formální pochybený a nebylo mu proto vyhověti. I kdyby však vymáhající
strana měla na mysli zmocnění k výpovědi ve smyslu § 333 ex. ř., tu
ustanovení to předpokládá, by dlužník podle zabaveného práva měl nárok, by nějaká majetková podstata mu byla vydána neb rozdělena, a by
podíl jemu náležející byl vyloučen, jak jest tomu na příklad v případech
§§ 1192 až 1197 a § 1215 obč. zák. při rozdělení zisku a užitků po pří
padě ztráty, neb přidělení společenského jmění při společenství statků, .
nebo v případě § 841 obč. zák. při rozdělování společné věci, nelze však
použíti tohoto zákonného ustanovení v souzeném případě, kdy byl zabaven dlužníkův nárok na výplatu jistoty složené jím při uzavření smlouvy
o odběru elektrického proudu. Zmocnění podle § 333 ex. ř. předpokládá
předchozí zabavení nějakého majetkového práva dlužníkova, které nenáleží k pohledávkám ve smyslu § 331 ex. ř. (na př. práva rybolovu, honebního, výměnku, práva požívacího, práva na podíl, práva z patentů a
různá živnostenská oprávnění) a zmocněnf k výpovědi slouží k tomu, by
vymáhající věřitel toto zabavené právo dlužníkovo jeho jménem ku platnosti přívedl a k tomu účelu podnikl vše, čeho je podle soukromého práva
zapotřebí, tedy aby dal výpověď ze společnosti, způsobil zrušení společnosti, žádal za rozdělení majetku, zažaloval zabavené právo, jakož
i jednotlivé nároky z něho plynoucí (viz Hora: Soustava exekučního
práva str. 264) a majetku takto získaného bude pak použito k uspokojení
vymáhajícího věřitele exekučním způsobem, jenž odpovídá povaze jeho,
aniž je znovu třeba je zabavovati (Hora I. c. str. 265). Zde však onoho
předpokladu není, neboť vymáhající strana žádné takové právo nezabavila, o jeho zabavení nežádala a neuvedla ani, v čem záleží. Nárok na
vrácení jistoty takovým právem není, nybrž jest peněžitou pohledávkou
splatnou při skončení odběru elektrického proudu. Jest přisvědčíti, jako
všeobecně i soudu známé skutečnosti, tvrzení stěžovatelčině, že právo na
odběr elektrické energie a s ním spojené také právo výpovědi odběru,
které jest stipulováno v § 10 Podmínek elektrických podniků města P.,
nemá vůbec ani v životě obchodním ani soukromém majetkovou hodnotu, jest res extra commercium, nemůže býti předmětem majetkových
právních jednání, nepřipouští disposice dlužníkovy a přísluší jen určité
osobě pro dodávání elektrické energie do určitých místností. Jest proto
stěžovatelce přísvědčiti i v tom, že tohoto práva musí býti vždy nabyto
původně, originelně, t. j. při změně osoby odběratelovy musí tento znovu
o odběr stěžovatelku žádati a novou smlouvu s ní uzavříti. Zmocnění
k výpovědi smlouvy o dodávání elektrického proudu nemůže proto véstí

ani k uspokojeni vymáhané pohledávky peněžité, a bylo by pouze újmou
straně povinné učiněnou, která by straně vymáhající žádného prospěchu
nepřine~la. " .
N e J v y s S 1 S o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Mylný je názor vymáhající věřitelky, že firma Elektrické podniky
P. nebyla jako poddlužník oprávněna ke stížnosti proti usnesení
prvního soudu, pokud jím byla povolena navržená exekuce zmocněním
k výpovědi smlouvy o dodávání elektrického proudu, jež byla stranou
povinnou uzavřena s onou firmou. Exekuce povolená tvoří součást zabaveného nároku na vydání jistoty, příslušejícího povinné straně proti
poddlužníkovi při skončení odběru, z čehož plyne, že poddlužník je dotčen ve svých právech. Podle ustálené judikatury (srov. na př. čis. 3083
a 7377 sb. n, s.) přísluší poddlužníku podle čtvrtého odstavce § 294
ex. ř. právo k rekursu, když povolení exekuce odporuje zákonu. žádané
zmocnění předpokládá podle § 334 ex. ř. předchozí zabavení nějakého
majetkového práva dlužníkova, o které v projednávaném případě však
nejde; odporuje proto povoleni exekuce zákonu a správně rekurs ní soud
na rekurs poddlužníkův změnil napadené usnesení prvého soudu povolující exekuci a návrh zamítl. Dle uvedeného byl poddlužník oprávněn
k rekursu. Jinak se poukazuje vymáhající věřitelka na případné důvody
napadeného usnesení, jež vývody dovolacího rekursu nebyly nijak vyvráceny.
města

čís.

13799.

Ustanovení § 1313 a~ obč. zák. nelze použíti, byla-li škoda
bena osobě od smluvníka rozdílné (jeho manželce).
(Rozh. ze dne 2:6.

září

způso

1934, Rv I 2376/32.)

Proti žalobě o nedoplatek kupní ceny namítl žalovaný započtením
pohledávku na náhradu škody, jež vznikla manželce žalovaného tím, že
zaměstnanci žalobcovi, zasazujíce za přispění třetích osob podlahu pro
žalovaného, rozbili skleněnou tabuli náležející manželce žalovaného, jež
svou náhradní pohledávku postoupila žalovanému. Pro ce sní s o u d
p r v é s t o I i c e vyhověl žalobě neuznav vzájemnou pohledávku žalovaného po právu. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil a
uvedl v otázce, o niž tu jde, v d ů vod ech: Pokud odvolatel vyslovuje názor, že se ručení žalující strany za zavinění jejích zaměstnanců
zakládá na ustanovení § 1313 a) obč. zák., přehlíží, že žalující strana by
ručila za zavinění svých zaměstnanců jen proti tomu, komu byla zavázána k plnění, v souzeném případě jen proti žalovanému. To jest jasně
vyjádřeno v citovaném právním předpisu. Poněvadž však v souzeném
případě nevznikla škoda rozbitím skleněné tabule žalovanému, nybrž
jeho manželce, ustanovení § 1313 a) obč. zák. na souzený případ nedopadá, neboť žalující strana nebyla manželce žalovaného zavázána k ně
jakému plnění. Na věci nemůže nic změniti, že domnělou pohledávku
z náhrady škody uplatňuje ve sporu žalovaný jako postupník své man-
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želky, neboť postupem se nemohlo ?íc změnitin.a podstatě ~ároku. Kd'y~
tedy manželce žalovaného vzni.kla skod~ ro~b~tlm tabule pn zas~zovan~
podlahy pro žalovaného zamestnancI zalujlcl strany za spolujJusobem
dalších třetích osob, pak .může ma~želka ž3'lovaného .(ž3'l?va~ý Jako Jeji
postupník) uplatňovati n";fok. na nahract,u sk,o?y pro!1 sk~dc~m samym,
avšak nemůže uplatňovatI narok protI zalujlcl strane opreny o ustanovení § 1313 a) obč. zák., jehož by bylo lze použíti jen,. kdyby .maptelem
skleněné tabule a tedy přímým poškozeným byl býval zalovany samo
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vo d y:

Předpis § 1313 lit. a) obč. zák. má na mysli závazky někoh~ jiného
a fučení za osoby, jichž povinný použije při plnění těchto zá:,az~u k 0'00.mu jinému (srov. rozh. čís. 10645 a 11659 sb. n. s.). Spravne dov~dll
proto odvolací soud, že, když poškozena je toliko manželka žalovan~ho
a ne on sám, nelze použiti v souzeném případě § 1313 lit. a) obč. za~.
Nepřípadný je poukaz dovolatelův k tomu, že, ježto škoda manželce zpusobená je ve skutečnosti škodou způsobenou manželI, lze podle § 1~'13
lit. a) obč. zák. uplatniti nárok na náhradu škody způsobené za ta~ovych
okolností manželce. Zástup čí moc manželova podle § 1238 obč. ~ak. neopravňuje k tomu manžela a nedá se to odvoditi ani z ustanovem § 1029'
obč. zák.
čis. 13800.

Obchodni pomocmci (zákon ze dne 16. ledna ~910, čis. 2~ ř.. zák;).
Jde 0' služebni poměr na určitou d0'bu (§ 19 zákona), byl-h ujednan
na dobu než nastoupí nový nájemce zaměstnavatel0'va P0'dniku.
Pok~d nešlo 0' pokrač0'váni ve služebnlm P0'měru.
(Rozh. ze dne 26.

září

1934, Rv I 1207/33'.)

Žalobkyně byla ředitelkou v kavárně a v bul.etu ž~lo~aných. Služební
poměr byl uzavřen na dobu, dok~d nenastoupl ~ovy na)emce.. podmku
žalovaných. Dne 1. bř~zna 1930 p!evzal podmk zalovanych ~aje~ce S.,

jenž vyzval dne 15. brezna 1930 zalobkym, by podmk opustIla. z:,loba
o zaplacení služebních požitků za výpovědní dobu byla za;mtnuta
s o u d Y vše c h tří s tol i c, Ne j vy Š š í m s o ude m z techto
důvoc'ů:

žalobky?ě up!~tňuje. je~ ~ovolac!.?úvod p?c\l.e § 5?3 č!s. 4 S. ř. s.,.
napadajíc predevslm ~ravm nazor m~slch so,;du, ze sluzebm pomer mez,1
žalobkyní a žalovanym byl sjedna~ na um tou . dobu ve smyslu § 19,
prvého odstavce, zákona o obchodmch pomocmclc~ ze dne .16.. led~a
1910, čís. 20 ř. zák. Jde o to~ zda v to~, že .byl..mezl stranamI uJednan
služební poměr na dobu, nez na StOUpl novy najemce po~mku zalovaných jest spatřovati ujednání služebního p~měru n~ určlto,:.?obu ve
smyslu § 19 zákona o obchodních pomocmcl:~. Pravem ~IZSI .~oudy
k této otázce přisvědčily. Nejvyšší soud vylozll v obdobnem pnpade,

uveřejněném pod Čí~ .. 5~06 .sb. n.. s.:.!e .služebnín;i po,;,ěry. na určitou
dobu nejsou jen ty, jlchz konec byl jlZ predem urcen presne podle kalendáře, nýbrž i ony, jichž trvání je ustanoveno s objektívní určitelnosti,
při níchž sejde jen na tom, by vůle smluvníků nepřipouštěla pochybnosti, že takový služební poměr nemá býti poměrem bez určitého trvání,
nýbrž že má trvati určitý, byť prozatim podle kalendáře neohraničený
čas, o jehož skuteč~é ~élce obě strany nemus! pr0.z.atím. ani m!ti jistotu.
Dovolací soud nema duvodu, aby se v souzenem pnpade odchyll I od tohoto stanoviska, jež sdílí i právnická nauka (sr. Mayer-Grllnberg: Komentář str. 236-239). Dovolatelka doličuje, že v souzeném případě nelze mluviti o služebním poměru na určitou dobu, ježto okolnost, zda žalovaná strana najde v budoucnosti nového nájemce, jest výminkou, nikoliv určením času. Leč nezáleží na tom, zda jde o výminku, či o určení
času ve vlastním smyslu slova. Rozhodným iest, zda strany zamýšlely
ohraničiti trváni služebního poměru určitou budoucí událostí, o níž měly
za to že se dostavL Tento úmysl stran byl nižšími soudy zjištěn. Dovolatelka má dále za to, že tím, že byla i po nastoupení nájemce Františka
S-a činna v podniku dalších 14 dnů k příkazu žalovaných, bylo pokra~váno ve služebním poměru po uplynuti doby, na niž byl uzavřen, a že
proto mohl býti služební poměr zrušen jen po předcházející šestinedělní
výpovědi. Leč neprávem. O pokračování ve služebním poměru šlo by jen
tehdy, kdyby rozsah a způsob další činnosti zaměstnancovy odpovíd:ll
jeho činnosti v původním služebním poměru. V souzené věci však žalobkyně tvrdí, že se súčastnila" oněch 14 dnech jen předávání inventáře
novému nájemci. šlo tudíž o činnost, jíž byla jen likvidována její dřívější
činnost jako ředitelky podniku žalovaných, nepokračovala však tím žalobkyně v činnosti, jež byla předmětem služební smlouvy mezi stranami.
Ježto, jak dovoděno, šlo o služební poměr ujednaný na určitý čas, nebylo
třeba k jeho rozvázání výpovědi a není tudíž opodstatněn žalobní nárok
na zaplacení služebních požitků za výpovědní dobu.
čis.

13S01.

Před práv'Oplatným r'Ozh'Odnutim 'O přiznání 'Odkladnéh'O účinku rekursu povinnéh'O, d0'máhajíciho se 0'dl0'ženi dražebníh'O r0'ku ve smyslu
§ 1 0'dstavec (1) a §§ 5 a 6 zák0'na ze dne 24. února 1934 čis. 33 sb. z.
a n., nebylo připustné dražební rok k0'nati.

(Rozh. ze dne 27.

září

1934, R I S04/34.)

Návrh dlužníka, by byl povolen odklad vnucené dražby nemovitosti
podle § 1 zákona ze dne 24. února 1934, čís. 33 sb. Z. a n. soud prvé stolice zamítl. Proti tomuto usnesení podal dlužník rekurs a navrhl, aby
dražební rok, stanovený na 8. března 1934, byl odložen až do pravoplatného rozhodnutí o rekursu. S o udp r v é s to 1 i ce o tomto návrhu
vůbec nerozhodl nýbrž provedl dne 8. března 1934 dražbu nemovitosti
a udělil k ní podmíněný přiklep. Rek u r sní s o u d zrušil napadené
usnesení i řízení o provedení dražby dne 8. března 1934. D ů vod y:
Povinná strana v rekursu navrhla, by dražební ,rok ustanovený na 8.
března 1934 byl odložen až do právoplatného rozhodnutí o jejím re-

-

čís.

13802 -

-,CIS. lJc;Uj -

944

945

kursu, a tvrdila k odůvodnění tohoto návrhu, že by jí provedením dražby
vznikla nenahraditelná škoda. O tomto návrhu povinné strany však soud
prvé stolice vůbec nerozhodl, ačkoli, dokud o návrhu, by přiznán byl odkladný účinek rekursu, nebylo rozhodnuto, neměl se dražební rok vůbec
konati. Konáním dražebního roku bez vyřízení návrhu byla povinná
strana zkrácena, ježto tím její návrh zůstal nevyřízen, a bylo jí tím i odflato právo opravného prostředku proti rozhodnutí o jejím návrhu. Dražební rok se za tohoto stavu věci konati neměl, dokud nebylo o návrhu
na jeho odklad rozhodnuto, a proto právem si stěžovatelé stěžují na
provedení dražby.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D

ů

vod y:

Rekursní soud správně dovodil, že před rozhodnutím (a to právoplatným) o přiznání odkladného účinku stížnosti strany povinné, která
se domáhala odložení roku dražebního na den 8. března 1934 položeného
na dobu po 31. prosinci 1934 ve smyslu § 1 odstavec (1) a §§ 5 a 6 zákona ze dne 24. února 1934 čís. 33, sb. z. a n. o dočasných opatřeních~
v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům, neměl se dražební
rok ten konati, a odkazuje se proto na správné odůvodnění tohoto napadeného usnesení.
čís.

13802.

Ke konkursní podstatě patři i nemovitosti úpadce zabrané státem, podle záborového zákona.
úpadci nepřísluší právo k rekursu proti usnesení konkursního komisaře o zpeněžení těchto nemovitosti.
(Rozh. ze dne 27.

září

Důvody:

Dovolaci rekurent má za to, že byl oprávněn jako úpadce k rekursu
proti usnesení konkursniho komisaře proto, poněvadž se usnesení týkalo
nemovitostí z konkursní podstaty vyloučených, což odvozuje z toho, že
byly státem zabrány. Úpadci přísluší ovšem opravné prostředky proti
soudním rozhodnutím, jež se netýkají věci do konkursní podstaty patřící, nýbrž věcí, jež jsou zltstaveny volnému nakládání úpadci, avšak
zabrané nemovitosti nejsou ani z exekuce vyloučeny, ano lze na ně vésti
neobmezeně exekuci podle § 8 zábor. zákona Cis. 215/19 sb. z. a n. vnucenou správou a i exekuci dražbou lze vésti se svolením Státního pozemkového úřadu, ani nemají zákony o pozemkové reformě ustanovení,
že se zabrané nemovitosti vylučují z konkursní podstaty a ponechávají
se vr\nému nakládání úpadci a jsou proto podle § 3 konk. ř. čís. 64/31
sb. z. a n. součástkou konkursní podstaty. Nepřísluší proto podle ustálené judikatury úpadci právo k rekursu proti usnesení konkursního komisaře o zpeněžení nemovitostí patřících do konkursni podstaty, jak dovolací rekurent i sám připouští a byl proto rekursním soudem právem
rekurs odmítnut. Lze proto rekurs úpadcův považovati jen za óznámení
překážek proti zcizení ,,];braných nemovitostí, k němuž jest oprávněn
každý, i úpadce, poněvadž k překážkám těm jest přihlížeti z úřadu při
řešení otázky, zda zpeněžení jest přípustné. V rekursním řízení nelze
však ani k onomu oznámení přihlížeti, poněvadž rekurs ní soud nemůže
vůbec věcně rozhodovati na základě nepřípustného opravného prostředku (rozhodnutí čís. 7074 sb. n. s.).
čís.

13803.

V advokátském SpOrtl' může uzavříti soudní smír
soudem jen advokát jménem strany.

před

sborovým

1934, R I 848/34.)
(Rozh. ze dne 27.

K o n k u r sní k o m i s a ř vzal na vědomí usnesení věřitelského
výboru o odprodeji nemovitostí a svršků exekuční cestou. Rek u r s n i
s o u d odmítl rekurs úpadce. D ů vod y: Jde o prodej nemovitostí a
svrškll, tedy o realisaci jmění patřícího do konkursní podstaty. Prohlášením konkursu odňata byla úpadci, stěžovateli, disposice se jměním do
podstaty patřícím (§ 3 odst. (1) konk. ř.). Účelem zákazu toho je, zameziti úpadci, by jakkoliv do správy podstaty a do realisace zasahoval (§ 3
odst. (3) konk. ř.) a proto jen správce podstaty se má postarati o zjištění
jmění do podstaty patřícího (§ 79 (1) odst. konk. ř.). Jest tedy jen
správce podstaty oprávněn ke stížnosti, nikoliv úpadce, jenž prohlášením
konkursu pozbyl práva samostatně jako strana vystupovati a proto není
ohledně ní procesně způsobilý, zákonným jeho zástupcem je správce
podstaty. Úpadce v řízení zpeněž ovacím dle § 121 a násl. konk. ř. není
súčastněn, a vyjádření jeho podle § 1210 (1) odst. konk. ř. nemá rozhodující význam. Proto jeho stížnos! je nepřípustná a jest ji odmítnouti
(§§ 523, 526 c. ř. s. a § 188 konk. ř.).
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu úpadce do odmítacího usnesení rekurs ní ho soudu.

září

19'34, R I 904/34.)

Dr. L. byl ustanoven zástupcem chudých Václavu K-ovi v jeho sporu
s cukrovarem v L. Návrhu Dr. L-a, by byl zproštěn zastupování žalobce
podle čl. XXXIII. llV. zák. k c. ř. s. s o udp r v é s tol i ce vyhověl.
D ů vod y: Žalobce Václav K. chce proti cukrovaru uplatňovati nárok,
který již jednou byl předmětem sporu. Dne 14. ledna 1933 uzavřely
strany smír: "Žalovaná firma cukrovar v L. se zavazuje žalobci Václav"
K-ovi ze zažalovaného poměru jednou pro vždy na úplné vyrovnání
všech nároků zaplatiti pro minulost a budoucnost Kč 1.600-- do 14 dnů
pod exekucí.« Tímto smírem jest spor jednou pro vždy vyrovnán a po
druhé z tohoto důvodu žalovati nelze. Bylo proto návrhu na zproštění
zřízeného zástupce chudých vyhověti. 1 když žalobce tvrdí, že při UZavírání smíru byl nepříčetným, nemění to nic na věci, neboť byl zastoupen zástupcem a, že by tento byl nepříčetný, se netvrdí. R e k II r sní s o u d zamill návrh Dr. L-a. D ů vod y: Prvý soud vyhověl
žádosti Dr. L-a z důvodu jím uvedeného a dodal, ž,e i když Václav K.
tvrdí, že při uzavírání smíru byl nepříčetný, nemění to nic na věci, neboť
byl zástupcem zastoupen a, že by tento byl ne pří četným, se netvrdí.
Civilní rozhodnutí XVI.
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Soud rekursní má za to, že nelze v souzeném případě předem říci, že
domáhání se práva jeví se býti svévolným nebo marným, neboť příznivý
výsledek sporu závisí na tom, zda se podaří stěžovateli dokázati, že
v době smíru byl nepříčetným. O této otázce nelze předem spolehlivý
úsudek pronésti a proto ne právem prvý soud Dr. L-a zprostil zastupování.
N e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Soudní smír ze dne 14. ledna 1933 č. j. Ck II 265/32:-10, uzavřený
krajským soudem v M., se stal ve sporu advokátském, v němž podle
§ 27 c. ř. s. musí procesní úkony vykonávati advokát, nikoliv strana, a
procesní úkony zmocněným advokátem před se vzaté mají podle § 34
první věta c. ř. s. proti odpůrci týž účinek, jako by je strana sama byla
předsevzala. Může proto v advokátském sporu uzavři ti soudní smír před
sborovým soudem jen advokát jménem strany a byl tudíž soudní smír
před krajským soudem v M.uzavřen procesním zmocněncem Václava
K-a, třebaže byl přítomen a smír spolu podepsal. Nezáleží proto na tom,
zda strana sama, Václav K., spolupodepsal smír v r,epříčetnosti vzniklé
prý dlouhým předcházejícím jednáním, nýbrž záleží na tom, zda jeho
procesní zmocněnec projevil zákonným způsobem souhlas se smírem a
to se stalo, neboť zákonný obsah plné moci nebyl způsobem § 32 c. ř. s.
odpovídajícím obmezen. Bylo proto domáhání se neúčinnosti soudního
smíru z důvodu nepříčetnosti Václava K-a při uzavření smíru marným
a právem žádá dovolací rekurent podle čl. XXXIII. uvoz. zák. k c. ř. s.
jako advokát chudé strany o zproštění ze zastupování Václava K-a.
před

čís.

13804.

základních ustanoveních soudniho řízení nesporného ze dne
1931, čís. 100 sb. z. a tl.
Do usnesení nařizujícího zajišťovaci opatřeni není opravného prostředku, i když bylo vydáno ve formě usneseni povolujíciho exekuci.
Zákon

O

června

19.

(Rozh. ze dne 27.

září

1934, R I 1033/34.)

Rek u r sní s o u d povolil v opatrovnické věci ne zl. manželských
exekuci k zajištění pohledávek na výživném proti otcovskému dědu

dětí

dětí.

N e j v y š ši s o u d odmítl rekurs otcovského

děda.

Důvody:

Jde o

zajišťovací opatření

vydané rekursním soudem po rozumu
čís. 100 sb. z. a n., když byl
proti prvým soudem povolujícímu usnesení stanovícímu vyživovací povinnost dovolacího rekurenta po rozumu § 143 obč. zák., podán rekurs
(sb. n. s. čÍs. 11.9,0'0). Proti usnesení nařizujícímu takovéto zajišťovací
opatření není však podle § 5'0 (4) cit. zák. dopuštěn opravný prostředek.

§ 50 (3) zákona ze dne 19.. června 1931

Je nerozhodné, že zajišťovací opatření bylo vydáno ve formě usnesení
povolujícího exekuci, neboť zajišťovaCÍm opatřením může býti podle
povahy věci také exekuce zajišťovací, vůbec každé vhodné opatření,
jímž se může téhož účelu dosáhnouti (viz Mrština: Zákon o základních
ustanoveních soud. řízení nesporného str. 234, a Hora: Soudní řízení
nesporné str. 138). Usnesení to jest přes svou formu úkonem v oboru
soudnictví nesporného. Ustanovení § 5,0 odst. (6) cit. zák. týká se též
povolení donucovacích opatření nebo jiných vhodných prostředků proti
účastníkům, kteří se rozhodnutí soudu nepodrobili, má na mysli vynU cen í a l,ikoli z a ji š t ě n í výkonu (což není souznačným spr o ve den í m výkonu).
čís. 13805.
Zákoo ze dne 22. února 1934, čís. 34 sb. z. a n., o dočasných opatře
ních v exekučním a konkursním řízení proti nezaměstnaným.
Ochrany zákona se může dovolávati jen dlužník, jeuž se dostal nezaviněně do hospodářské tísně, kterou způsobily příčiny na jeho vůli
zcela nezávislé, nikoliv dlužník, který se vlastnún zaviněnún musil samostatné výdělečné činnosti vzdáti.
(Rozh. ze dne 27. září 1934, R II 369/34.)
Dlužník navrhl odklad vnucené dražby nemovitosti podle zákona ze
dne 22. února 1934, čís. 34 sb. z. a n. S o udp r v é s t o I i c e návrhu
vyhověl, rek u r sní s o u d návrh zamítl. D ů vod y: Jde O to, 1Jda jest
v souzeném případě pokládati dlužnfka za nezaměstnaného ve smyslu
§ 4.odstavec (2) zákona ze dne 22. února 1934, čís. 34 sb. z. a n. Z še-I
tření, jež bylo nařízeno, vyplývá, že dlužník měl velmi dobře jdoucí
obchod, že však živnost špatně vedl a lehkomyslně žil. Soud má za to,
že nelze proto pokládati dlužníka za »nezaměstnaného« ve smyslu uvedeného ustanovení zákona, ježto toto ustanovení předpokládá, že k zastavení výdělečné činnosti (provozu) došlo pro hospodářské poměry.
Zákon chce v tomto směru dlužníka, jenž pro hospodářskou tíseň musel
v provozu ustati, tudíž nemůže svou výdělečnou činnost vykonávati,
chrániti potud, že chce vyloučHi prodej (dražbu) jeho movitého (nemovitého) majetku. Nedošlo-Ii však k zastavení provozu pro hospodářskou
tíseň, nemá důvodu chrániti takového dlužníka. Dlužník, jak již shora
uvedeno, žil velmi lehkomyslně, vedl podnik neobchodně a i jinak byly
to osobní poměry dlužníkovy, jež způsobily, že podnik, kdysi kvetoucí,
upadal až posléze dlužník o vše přišel. Nebyly to tedy v projednávaném
případě hospodářské poměry, jež způsobily hospodářské zhroucení dlužníkovo a tím i zastavení provozu a důsledkem toho nezaměstnanost
dlužníkovu, nýbrž byly to okolnosti, tkvící v jeho osobě. mužník nepři
chází proto v úvahu jako »nezaměstnaný« a nelze naň použíti svrchu
uvedeného zákona.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolaCÍmu rekursu.
Dů

vo dy:

Napadené usnesení vyhovuje stavu věci a zákonu, pročež se odkazuje
na jeho správné důvody, jež nebyly vyvráceny vývody dOVOlacího re60.'
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čís.

13807 949'

kursu a k nimž se podotýká, že pro názor dovolacího rekurenta, že
ochrany podle zák. čís. 34/34 sb. z. a n. jest účasten i ten dlužník, který
se vlastním zaviněním musil samostatné výdělečné činnosti vzdáti) není
opory. Z důvodových zpráv k vládnímu návrhu zákona tisk. 1211 a 1214
senátu jest zřejmo, že ochrany tohoto zákona se může dovolávati jen
ten dlužník, který se do hospodářské tísně dostal nezaviněně a kterolI
způsobily příčiny na vůli jeho zcela nezávislé, což o dovolacím rekurentu
podle zjištěného stavu věci nelze říci. Podle § 4 odst. (2) cit. zákona
musí dlužni k osvědčiti, že se jen následkem hospodářské tísně octl ve
stavu nezaměstnanosti, takže, poukazuje-li v dovolacím rekursu k hospodářským poměrům jakožto příčině svého úpadku, jest možné, že to
přispělo k jeho úpadku, poněvadž však jest celou řadou okolností osvěd
.čeno, že příčinou jeho hospodářského zhroucení byla jeho lehkomyslnost, nebylo z toho důvodu třeba prováděti důkazy dovolacím rekurentem v dovolacím rekursu postrádané a jest výtka vlrdnosti řízení po té
stránce napadenému usnesení činěná neopodstatněna.
čís.

13806.

Byly-li pořadkové pokuty uloženy v nesporném řizeni, plati o pří
pustnosti opravného prostředku všeobecna zasada § 35 zakona ze dne
19. června 1931, čís. 100 sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 27.

září

1934, R II 371-374/34.)

Usneseními v nesporném řízení byly nemanželskému otci uloženy
pokuty. Rek u r sní s o u d napadená usnesení potvrdil.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacím rekursům nemanželského
otce a uvedl v otázce, o niž tu jde, v
pořádkové

důvodech:

Jde o mimořádné dovolací rekursy proti souhlasným usnesením nižších stolic ve věcech nesporného soudnictví, které jsou přípustné podle
§ 46 zák. čís. 100/31 sb. z. a n. jen pro nezákonnost, zřejmý rozpor _se
spisy, nebo zmatečnost, což platí i o dovolacím rekursu, pokud se v nem
napadají usnesení rekursního soudu, jimiž byla potvrzena usnesení
prvního soudu ohledně uložení pořádkových pokut, ježto po řádkové pokuty byly uloženy v řízeni nesporném, takže o přípustnosti opravného
prostředku platí všeobecná zásada § 35 cit. zák., jež není vyloučená
ustanovením § 15 cit. zák., a jde o souhlasná usnesení nižších stolic.
čís.

13807.

Nárok rozvedené manželky na výživné přisouzený jí podle § 1264
zák. zaniká napotomni rozlukou manželství, i když byla rozluka vyslovena z výhradné viny manželovy.
obč.

(Rozh. ze dne 27.

září

1934, Rv II 422/33.)

Za'lované, jež nebyla uznána vinnou na rozvodu manželství, bylo při
souzeno výživné měsíčních 300 Kč. Napotom bylo manželství rozloučeno
z viny manželovy. Žalobu manžela, by bylo uznáno právem, že nárok
manželky na placení výživného zanikl, o b a niž š í s o u d y zamítly,
o cl vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Byl-li žalobce právoplatně
odsouzen v řízení o rozvod k placení výživného, tudíž v době, dokud
manželství ještě rozloučeno nebylo, nelze za to miti, že tato povinnost
zanikla proto, že manželství bylo napotom právoplatně rozloučeno, když
v tomto pozdějším rozsudku výslovně stanoveno, že se rozluka stala jen

ze

zavinění

žalobce. To vyplývá

jasně

ze srovnání ustanovení § 1264

zák. poslední věta a § 1266 obč. zák. V obou připadech předpo
kládá se zavinění povinného a nevina druhé manželské strany. O nároku
žalobním dalo by se mluviti jen, kdyby při rozluce bylo zjištěno i zavinění žalované manželky. V § 1266 obč. zák. ukládá se plné dostiučinění
straně rozluku zavinivší ve prospěch strany nevinné, jak tomu jest v souzeném případě, a v tomto plném dostiučinění jest i zákonitý jinak nárok
na výživu manželky ve smyslu § 91 obč. zák. Tento zákonitý a rozsudkem právoplatně zjištěný nárok tudíž rozlukou nezanikl, jak mylně uvádí
odvolatel, nýbrž trvá dále neztenčeně, třebaže v rozsudku O rozluce
obč.

o tom nic není uvedeno. Na věci nic nemění, že žalovaná podala samostatnou žalobu o placení měsíčního důchodu a že snad v žalobě uvedla,
že její nárok z původního rozsudku zanikl rozsudkem o rozluce. (Viz
také nález čís. 2896 a 7962, 9661 a 9'120). Není tedy důvodu, by právoplatně přisouzené výživné bylo žalované oduznáno.
N e j v y Š š í s o u cl uznal podle žaloby.
Důvody:

Jde jen o řešení otázky, zda nárok na přiměřenou výživu přisouzen JÍ
bezvinné rozvedené manželce podle § 1264 obč. zák. trvá i po rozluce
vyslovené z výhradné viny manželovy, či zda a pokud nárok ten rozlukou zanikl. Nižší soudy, zjistivše, že žalované bylo rozsudky přiznáno
výživné měsíčně 350' Kč počínajíc 1. lednem 1930' a že manželství stran
bylo pravoplatným rozsudkem rozloučeno z výhradné viny žalobcovy,
dospěly k závěru, že nárok žalované na výživu z rozsudku nezanikl, ježtu
zákon v § 1266 obč. zák. přiznává bezvinné manželce »dostiučinění«,
v němž je zahrnut i nárok na výživu, která jinak přísluší manželce podle
§ 91 obč. zák., po případě rozvedené manželce podle § 1264 obč. zák.
S názorem tím nelze však souhlasiti. Tvrzení dovolatele, že žalovaná
podala již novou žalobu o placení výživného, jest ar ci novotou v řízení
opravném nepřípustuou, ježto nic takového v řízení před prvním soudem
nebylo tvrzeno (§§ 482 a 513 c. ř. s.), ale ze žaloby a připojených spisů
je zřejmé, že žalobce se brání žalobou podle § 35 exek. ř. proti exekuci
povolené žalované jednak k vydobytí výživného splatného dne I. června,
I. července, 1. srpna a 1. září 1932 a jednak k zajištění výživného Za
dobu od i. října 19'32 do 30'. září 1933, a že se domáhá soudního výroku, že tento nárok žalované vymáhaný exekučně zanikl. žalobce činí
tak právem. Rozlukou manželský svazek úplně zaniká a tím zaniká
i zákonný nárok rozloučené manželky na výživné, ať jí dříve příslušel
podle § 91 obč. zák. nebo podle § 1264 obč. zák. Nárok žalované na
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přiso~zené
p.odle ~ 1264 obč. zák .. pr~ti žalobci zanikl tedy
r?zlu~ou ma~zel~!vl, pn čemz se poznam~nava, ze před rozlukou nepatnlo ~al.ova!1e ;,yzlvne podle § ~'1 ~bč. zak .. - Jak se dovolatel mylně

výživné

dommva, nybrz podle § 1264 obc. zak. Pouha okolnost, že žalovaná jako
bezvmná manželka má nárok na »dostiučinění« podle § 1266 .obč. zák.,
a že v tom Je zahrnut I její nárok na výživné, je pro tento spor bezvýznam~ou. ?~I?ke br,ání se !udíž ,prá:-err; proti exekuci povolené k vyd.obylI (za]lstem) vyzlvovaclch pnspevku splatných teprve po rozluce
(sr. zásady rozh. čís. 9110 a 11.222 sb. n. s.).
čís.

13808.

Bývalému poručniku jest v nes por n é m říz e n f uložiti, by
složil do soudní úschovy čisté příjmy ze správy jmění poručencova za
dobu poručnictví, určené, právoplatným usnesením poručenského soudu
po přezkoumání složených účtů.
(Rozh. ze dne 29. září 1934, R I 855/34.)
Por uče n s k Ý s o u d uložil bývalému poručníku, by složil do
deposita Zemské banky čisté příjmy ze správy statku poručencova za
dobu poručnictví, celkem 148.502 Kč 70 h do 14 dnů pod exekucí. R ek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdiL
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu bývalého po-

poručníkovi na p,otvrzen~ a. o. !om II sO,~du se :-yk~zaL poku~ s.e tak nestalo, nelze říci, ze konecny ucet Je vynzen a ze byvaly P?ru~ntk nepod-

léhá již pravomoci, a dozoru pOI:učen~kého soudu. Spravne proto r~
kursní soud uznal, ze nebyly spln.enYJ,redpokl,:dy §,216 ~esp. pat. ~ ,ze
nepatřilo rozhodnutí o povmnostI stezovatelove slozl!1 prebytky z UCtll
na pořad práva. Avšak tento. názor jest od,ůvod~ěn i tím, že usnesen~
potvrzené napadenym usneselllm vydal porucensky soud obdobou § 21, .
nesp. pat., podle něhož, jakmile nezletilý nabude vlastní správy jmění,
má poručenský soud uložiti poručníku, pokud má jmění v rukou, by Je
odevzdal a o tom ve vyměřené lhůtě se vykázal, při čemž s;psa~r se:
znam jmění a vyřízené účty jsou podkladem. Ježto v takovem pnpade
tím že nezletilý nabyl vlastní správy jmění, končí se poručenstvo podle
§ 251, 252, obč. zák., tak jako podle § 253 a n~sL obč ..zá.!<., k,ct,yž poručník byl propuštěn, je obdoba podle § 7 obč. zak. na~lste. M,uze t~dy
takové opatření náležející do pravomocI a povmnostI. por~censkeho
soudu býti učiněno jen v řízení nesporném (§ I a § 53 zak. ČIS. 100/31
sb. z. a n. a třetí část cís. pat. z 9. srpna 1854 čís. 200 ř. zák.). Není tu
proto zmatečností podle § 41 d) zák. čís. 100/31 sb. z. a n.).
čís.

Uschováni zájemně popsaných svršků (§ HOl obč. zák.) lze povoliti
jenza předpokladů ~ 379 ex. ř. Připustnost r~km:su I?roti povoleni uschováni jest posuzovat. podle §§ 65 a 402 ex. r" nikoliv podle § 289 ex. ř.

ručníka.
, I"

:"'1':

(Rozh. ze dne 29.
Důvo,dy:

Napadeným usnesením bylo potvrzeno usnesení soudu první stolice
a mohl proto býti podle § 46 druhý odst. zák. čís. 100/31 sb. z. a n. podán rekurs k nejvyššímu soudu jen pro nezákonnost, zřejmý rozpor se
spisy nebo zmatečnost. Stěžovatel uplatňuje poslední a první důvod,
avšak neprávem. Předmětem případné nápravy u soudu vyšší stolice
nejsou důvody napadeného usnesení, nýbrž jeho výrok Výrokem poručenského soudu, potvrzeným rekursním soudem, bylo stěžovateli jako
bývalému poručníku uloženo, aby 148.502 Kč 7.0 h složil pro nezletilého
do deposita Zemské banky v Praze do 14 dnů pod exekucí. Tato částka
jsou čisté příjmy ze správy statku ne zletilého za dobu poručnictví stě
žovatelova určené právoplatným usnesením poručenského soudu po pře
zkoumání sl.ožených účtů. Názor stěžovatelův, že usnesením nejvyššího
soudu ze dne 19. května 1933 byl vyřízen závěrečný účet za dobu jeho
p.oručnictví, není správný. Usnesení to se tÝ'kalo usnesení rekursního
soudu, jímž částečně změněno bylo usnesení poručenského soudu z 2.
září 1932 v ten smysl, že byly čisté příjmy ze správy statku poručencova
za dobu poručenství stěžovatelova určeny 148.502 Kč 70 h. Nebyl to
tedy dekret ve smyslu § 214 nesp. pa!., jímž by byl účet složený o jmění
poručencově konečně vyřízen. Ostatně podle § 262 obč. zák. obdrží poručník od soudu, vypořádav se řádně, list, že svůj úřad poctivě a řádně
zpravovaL K tomuto vypořádání patří, by podle § 263 obč. zák. bývalý
poručník při skončení poručenství odevzdal jmění nově ustanovenému

13809.

září

1934, R I 868/34.)

s o udp r v é s t o I i c e povolil k návrhu vymáhajícího věřitele
úschovu zájemně popsaných svršků (§ I lOl obě. zák.). Rek u r sní
s o u d vyhověl rekursu dlužníka a zamítl návrh na úschovu popsaných
svršků.

N e j vy Š š í s o u d

nevyhověl

dovolacímu rekursu.

Důvody:

Usnesení rekursního soudu, jímž byl zamítnut návrh na uschování
popsaných, pokládá vymáhající strana za právně mylné,
ježto prý rekurs proti povolení uschování jest podle § 289 ex. ř. nepři
pustný a zákonné právo zástavní požívá téže zákonné ochrany jako zástavní právo soudcovské. Dovolací rekurs není oprávněn. Zájemné popsání vnesených svršků podle § 1101 obč. zák. jest prozatímním opatřením, jak bylo zevrubně odůvodněno ve výnosu ministerstva spravedlnosti ze dne 6. března 1902 čís. 4121/2 (srov. rozhodnutí čís. 5199,
5654, 8131 sb. n. s.) a má podle dvorního dekretu ze dne 5. listopadu
1819 čís. 1621 sb. s. z. sloužiti k tomu, by zákonné zástavní právo pronajímatele bylo ochráněno a zabezpečeno, jmenovitě pro,ti nebezpečen
ství zavlečení vnesených svršků, a aby pronajímateli opatřen byl důkaz,
na které věci se vztahuje jeho zákonné právo zástavní. Účinky exekuč
ního zabavení svršků má zájemné popsání jen potud, že lze po nabytí
exekučního titulu žádati ihned za prodej (srov. rozhodnutí čís. 5199 sb.

věcí zájemně
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n. S.). Tím se vyčerpává právní účinek zájemného popsání a co jest nad
to, možno posuzovati jen podle předpisů exekučního řádu o zatímních
opatřeních. Správně tedy rekuľsní soud rozpoznal, že uschování věcí zájemně popsaných lze povolíti jen za předpokladů § 379 ex. ř. (srov. také
Neumann k §§ 382 až 385 ex. ř.). Z toho také jde, že bylo i přípustnost
rekursu proti povolení uschování posuzovati podle §§ 65 a 402 ex. ř., ni. kolí podle § 289 ex. ř.
čís.

13810.

Převodem vlastnického práva k zavazené nemovitosti nastane pře
vzetí dluhu jen tehdy, převzal-Ii nabyvatel nemovitosti výslovně nebo
mlčky zástavní právo na nl váznouc!.
Pro hypotekámí žalobu přichází obsah dluhopisu jen potud v úvahu,
pokud jest jún určen obsah a způsob věcného ručení. Dále jdouc! ujednání dluhopisu, zejména úmluva o sudišti, nemobou se týkati pouhébo
hypotekárního dlužníka, jenž není dlužníkem osobním.
Předpisem § 93 j. n. jest upravena jen místní, nikoliv i věcná při
slušnost.
(Rozll. ze dne 29. září 1934, R I 933/34.)

Pro žalující spořitelnu bylo na nemovítostí manželú K-ovýeh vloženo
zástavní právo pro pohledávku ze zápůjčky 20.000 Kč. Podle dlužního
úpisu podrobili se smluvníci příslušností okresního, soudu v P. bez ohledu
na to, zda by šlo o příslušnost okresního soudu. Zavazenou nemovitost
koupila pak od manželů K-ových Marie B-ová, aniž převzala dluh
20.000 Kč na nemovitosti váznoucí. Žalobou, zadanou na okresním soudE
v P., domáhala se žalující spořitelna na manžeHch K-ových a na Marii
B-O;'é zaplacení 20.000 Kč s přís!. Námitce věcné nepříslušnosti, vznesene Maní B-ovou, s o udp r v é s t o I i c e vyhověl a žalobu ohledně
této žalované odmítl. Rek Ll r s II í s o II cl zamít1námitku věcné nepří
slušností.
N e j vy Š š i s o u d obnovil usneseni prvého soudu.
Důvody:

Rekursní soud zamítl námitku věcné nepříslušnosti dovolaného
soudu, poněvadž žalovaná knihovním vkladem práva vlastnického na zatížené nemovítostí převzala dluh dosavadního· vlastníka u žalující spořitelny, a to Se všemi vedlejšími ustanoveními, i s ujednáním o věcné
příslušnosti okresního soudu v P. S tímto právním názorem rekursního
soudu nclze souhlasiti. V souzeném případě nemá podle kUjlnÍ smlouvy
ze dne 7. září 1932 převzíti žalovaná knihovní pohledávku pro žalobkyni
na koupené nemovitostí váznoucí. Podle § 443 obč. zák. musila síce pře
vzíti břemena na nemovitosti v době převodu vlastnického práva
knihovně vtělená, což znamená, že musí trpěti, by se věřitelka uspokojíla ze zástavy, neběží však o převzetí dluhu ve smyslu technickém, jež
upraveno jest §§ 1404, 1405 obč. zák. Právem odkazuje dovolací rekurentka k ustanovení § 1408 obč. zák., z něhož plyne, že převodem práva
vlastnického k zatížené nemovitosti nastane převzetí dluhu jen tehdy,

převzal-li

nabyvatel nemovitosti výslovně nebo mlčky zástavl:Í právo na
ní váznoucí. Nemůže však nastati převzetí dluhu, když podle smlouvy
mezi prodatelem a kupitelem nemovitosti nebylo ujednáno převzetí zástavniho práva, nýbrž naopak dluhu prosté odevzdání nemovitosti.
Ostatně vyslovuje i § 466 obč. zák., že věřítel na nabyvateli zastavené
nemovitosti může žádatí jen plné uspokojení ze zastavené věci. Pro žalobu hypotekární přichází obsah dluhopisu jen potud v úvahu, pokud
iím jest určen obsah a způsob věcného ručenÍ. Dále jdouCÍ ujednání dluhopisu, zejména úmluva o sudišti, nemohou se týkati pouhého hypotekárního dlužníka, jenž není dlužníkem osobním, ba, pokud se týče poměru obligačního, není ani singulárním sukcesorem osobního dlužníka.
O ustanovení § 104 j. n. příslušnost dovolaného okresního soudu tedy
opřiti nelze.
Žalující strana však příslušnost dovolaného soudu odlivodňovala též
ustanovením § 93 j. n., pročež jest zkoumati, zdalí není příslušnost soudu

prvé stolice dá~la podl~ posléz uv~de.ného ,ust~nov~?í ~ákovna. Tor~?,u t~l~
není již proto, ze § 93 J. n. upravL1je Jen mlstm a mkolIv veenou pnslusno st. Není teely

opodstatněna příslušnost

okresního soudu v P. ani podle

§ 93 j. n.
čís.
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V zákoně ze dne 23. prosince 1932 čís. 198 sb. z. a n. není přede
psána zvláštul z p ů s o bilo s t k provozování periodické dopravy
osobním autobusem, nýbrž jen osobní s p o leh I i vos t co do provozování této živnosti, kteréžto pojmy jsou různé.
Při exekuci vnucenou správou nebo vnuceným propachtovánim živnosti autodopravní jest rozhodným jen, zda zá,l,on k nastoupení takové
živnosti vyžaduje zvláštní z p Ů s o b i los t, a jest rozeznávati i mezi
touto způsobilostí a mezi z p Ů s o b i los t í k j í zdě motorovými
vozidly.
(Rozh. ze dne 29. září 1934, R I 10:12/34.)
Vymáhající věřitelka navrhla k vydobytí peněžité pohledávky proti
majiteli autodopravy povolení exekuce vnucenou správou živnostenského
podniku koncesované periodic 1(é dopravy osob. S o udp r v é s t o 1 i c e exekuční návrll zamítl, ježto dlužník provozuje koncesovanou živnost se čtvřmi pomocníky, pro'čež nemá ve smyslu ustanovení ~ 341
ex. ř. exek"uce vnucenou správou místa. Rek II r sní s 'o II cl zrušil napadené usnesení a uložil prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, znovu
o návrhu rozhodl. D l1 vod y: Stěžovatelka správně namitá, že se
u koncesovanýcb živnOstí podle § 341 ex. ř. dále předpokládá, že k jejímu nastoupení je třeba zvláštní zrúsobilosti. Podle § 1 zák. čis. 198!
1932 doprava osob nebo nákladů, ať pravidelná nebo nepravidelná, provozovaná po živnostensku motorovými vozidly, jest živností koncesovanou. Podle § 3 cit. zák. musí sice žadatel prokázati osobní spolehlivost
co do provozu této živnosti, v zákoně však nen' předepsána zvláštní způ
sobilost p'0 ní, takže v tomto směru ztIstal stav pokud se týče dopravy
motorovýmí vozídly, jaký byl podle § 23 živn. nov., kdy pro periodické
dopravování osob vyžadovala se sice spolehlivost) ne však zvláštní způ-
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sobilost. Z toho je také patrno, že spolehlivost jest rozlišovati od zvláštní
způsobilosti. ježto pro nastoupení dlužníkovy živnosti není třeba zvláštní
způsobilosti, má exekuce vnucenou správou nebo propachtováním místa
bez ome~ení na počet pomocných dělníků. Prvý soud proto neprávem
zamítl navrh z důvodu v napadeném usnesení uvedeného. Připomíná se,
že navrhovatelka navrhuje též exekuci zabavením živnostenského podnik~: .Ježto rekursní soud nemá exekuční titul, jest napadené usnesení
zruslt!.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:
Stěžovatel přehlíží,

že napadené usnesení řešilo otázku, 2lda koncesovaná žIvnost povinného, provozování periodické dopravy osobním
autobusem, spadá pod živnosti, uvedené v druhé větě prvního odstavce
§ 341 ex. ř., na základě zákona z 23. prosince 19312; čís. 198 sb. z. a n.,
kterým byla upravena doprava motorovými vozidly provozovaná po živnostensku. Napadené usnesení správně uvádí, že v tomto zákoně není
předepsána zvláštní způsobilost, nýbrž jen osobní spolehlivost co do
provozování této živnosti a že oba pojmy jsou různé, což jest patrno
I z ustanovení § 23 živn. nov. Stěžovatel ani nenapadá tento názor. Jeho
vývody opřené jen o úvahu, že majitel autodopravy, který ji sám obstarává a s auty je2?dí, musí míti k tomu zvláštní způsobilost, jsou bez významu, ježto v té příčině je rozhodným jen, zda zákon k nastoupení takové živnosti vyžaduje zvláštní způsobilost. Jest rozeznávati mezi takovou způsobilostí a mezi způsobilostí k jízdě motorovými vozidly.
čís.

13812.

Při úvaze o hospodářské mohoucnosti manželského otce a při stanovení výživného pro dítě jest zásadně přihližeti i k soukromým dluhům
otcovým. Ke kterým z nich a pokud jest k ním hleděti, jest otázkou pří
padu.
(Rozh. ze dne 29. září 1934, R í 1022/34.)

s o udp r v é s t o I i c e vyhověl návrhu opatrovnice dítěte a uložil
manželskému otci, by platil na dítě zvýšené výživné měsíčních 400 Kč.
Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil.
Ne j vy Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc rekursnÍmu soudu k novému rozhodnutí.
D

ů

vod y:

Nezákonnost napadeného usnesení spatřuje stěžovatel v názoru rekursního soudu, že při vyměření výživného nelze nřihlížeti k soukromým
dluhům stěžovatelovým, ježto otec nesmí dělati dluhy na úkor výživy a
výchovy dítěte. Tento právni názor rekursního soudu v této všeobecnosti odporuje zákonu. Výměra nákladů na výživu a výchovu dítěte, jež
podle § 141 obč. zák. musi nésti manželský otec, řídí seieho hospodář
skou mohoucností (§§ 139, 141 obč. zák.), to jest tím, jaký má majetek

a p!!jmy, při čem,ž v~ak jest hl~děti ~ k břen~enům, jimiž jeho příjmy jsou
zahzeny a zmensovany. I kdyz nem bez vyznamu, o jaké dluhy běží a
kdy byly .uděl~.ny, jest zá~ad~ě p~ihlížeti při uvažování o h?spodářské mohoucnosh a pn stanovent vyzlvneho I k soukromým dluhum otcovým. Ke
kterým z nich a pokud jest k nim hleděti, jest otázkou případu. Rekursní
soud v souzeném případě ani nezjistil, o jaké dLuhy stěžovatelovy běží
ani, jakou měrou splácení neb úrokování jich obmezuje jeho mOhoucnost
k poskytování zákonné výživy pro dítě, nezjednal si tedy potřebnr skutkový základ pro své rozhodnutí, takže nezbylo než napadené usnesení
zrušiti pro nezákonnost (§§ 23 a 46 odst. 2 zák. čís. 100/31).
čís.
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Věřítel .o~~:naný s odporem pří rozvrhovém roku na pořad práva,
zachoval SI uctnky podle § 231, druhý odstavec, ex. ř., zahájil-li včas
odpůrčí spor, třebas u nepříslušného soudu.

(Rozh. ze dne 29.

září

1934, R I 1039/34.)

Ba~ka, 1I~. pod~la J?ři rozv~hovémv rO,ku

u okresního soudu v B. odpor
prah pnkazam slozenych penez manzelum j-ovým. Byla s odporem odkázána. na pořa.d ~ráva. Banka .M. zahájila odpůrčí spor proti manželům
J-ovym u kra]skeho soudu v Ch. a vykázala včas exekučnímu soudu zah~jení sporu. Návrh manželů j-ových, by jim byly vydány složené pentze s o udp r v é s t o I i c e zamítl. Rek u r sní s o u d nařídil provedení r?zv:hového usnesení. D ů vod y: Z ustanoveni § 232 ex. ř.,
podle nehoz]e k rozhodnutí odporu poukázaného na pořad práva pří
slušný exekuční soud, a z ustanovení § 233 ex. ř., podle něhož v rozsudku, jímž se odporu vyhovuje, jest určiti, kterému věřiteli a jakou
částkou jest sporná část rozvrhové podstaty vydati, vyplývá, že provedení rozvrhového usnesení může podle § 231 druhý odstavec ex. ř. býti
odloženo jen, podá-li se žaloba, opírající se o důvod tvrzený v odporu,
a to podá-Ii se u exekučního soudu (sb. n. s. čís. 123(6). V této věci
prokázala však banka M. sice tu okolnost, že v měsíčni lhůtě podala
proh manželům j-ovým odpůrčí žalobu u krajského soudu v Chebu, netvrdila však ani, že také podala nějakou žalobu u exekučního soudu a
že tedy vyhověla předpisu § 231 druhý odstavec ex. ř.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:
Stěžovatelka podala při rozvrhovém roku u okresniho soudu v B.
odpor proti přikázání složených 25.'000 Kč vymáhajícím věřitelům manželům J-ovým a byla rozvrhovým usnesením ze dne 24. února 1933 odkázána na pořad práva. Stěžovatelka zahájila odpůrčí spor proti manželům J-ovým u krajského soudu v Chebu a vykázala zahájení sporu
VČas exekučnímu soudu. Tím zachovala si účinky podle § 231 druhý odstavec ex. ř. Názor rekursního soudu, že podání žaloby u jiného, než
výlučně příslušného exekučního soudu (§ 232 prvý odstavec ex. ř.), nemŮže zabrániti provedení rozvrhového usnesení, neshoduje se se stavem,
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jaký nastal po novelování § 261 c. ř. s. Tento zákonný předpis v šesté!'l
odstavcí dovoluje, by k návrhu žalující strany byl spor odstoupen pří
slušnému soudu, v kterémž případě zůstanou zachovány účinky zahájené
rozepře a žalující strana jest chráněna před újmou, jež by ji mohla Stil1nouti uplynutím stanovené lhúty. Podobnou ochranu skýtá stěžovatelce
i ustanovení § 232 odstavec třeti c. ř. s. v doslovu zákona ze dne 19.
ledna 1928 čis. 23 sb. z. a n.
čís.
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Odporující věřitel musí sice odpor při rozvrhovém roku opodstatníti
skutkovým přednesem, nemusí jej však doložiti (osvědčiti).
(Rozh. ze dne 29.

září

1934, R II 328/34.)

Při roku k rozvrhu nejvyššího podání za exekučně vydraženou nemovitost dlužníků Antonína a Zolie K-o'lých vznesla knihovní věřitelka
firma P. odpor proti přikázání pohledávky státu na domovní dani v před
nostním pořadí a proti části přihlášené pohledávky vymáhajícího věřitele
M-a. S o udp r v é s t o I i c e odpory zamlít, rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil.
Ne j v y Š š í s o u d vyhověl dovolacímu rekursu firmy P. a zrušil
usneseuí obou nižších stolic v napadených částech, a to, pokud bylo
z polovice připadající po Antonínu K-ovi přikázáno eráru 850 Kč a Zikmundu M-ovi z 8%ních úroků přikázáno více, než 1.614 Kč 40 h, a vrátil
věc soudu pIvní stolice, aby o odporech dovolací rekurentky znova jednal a rozhodl.

D

ů

vo dy:

Dovolací rekurentka vznesla při rozvrhovém roku proti pohledávce
berního úřadu v P. na domovní dani ve výši 1.700 Kč, přihlášené v pořadí přednostním, odpor, uvedši, že polovice vydražené reality připa
dající povinnému Antonínu K-ovi ručí podle § 265 zákona o přímých
daních ze dne 15. června 1927 čís. 76 sb. z. a n. jen za ony nedoplatky
domovní daně, které se v posledních dvou letech, počínajíc nazpět ode
dne exekučního prodeje, staly splatnými, že Antonín K. již dvě léta před
prodejem zemřel a měl deset dní před úmrtím daňové nedoplatky zaplaceny, takže podle názoru odporující věřitelky daně v den dražby vykázané mohou býti připsány jen k tíži polovice povinné Žofie K-ové,
která prý také po úmrtí manželově přijala úplnou činži. Proti přihlášené
pohledávce vymáhajícího věřitele Zikmunda M-a vznesla táž věřitelka
odpor, a to proti částce 1010 Kč, o níž uvedla, že byla podle stvrzenky
výkonného orgánu ze dne 23. října 1931 vymáhající straně na úroky zaplacena) a proti dalším úrokům, ježto podle jejího tvrzení byla částka
760 Kč 35 h na úrocích zaplacena podle stvrzenky ze dne ll. září 1932
na konto banky H. Exekuční soudce v rozvrhovém usnesení oba tyto
odpory zamítl jen z toho dllvodu, že tato tvrzení odporující věřitelky
nebyla ničím doložena, a rekurs ní soud nevyhověl rekursu, uznav toto
odůvodnění prvého soudu správným, Tomuto názoru nelze přisvědčiti.

podle § 231 ex. ř. jest exekuční soudce povolán, by rozhodovalo právnich otázkách při rozvrhovém roku vzešlých; jest tudíž strana odpor
vznášející povinna, by přednesla důvody odporu, by mohl exekuční
soudce zkoumati a posouditi, jsou-Ii sporné jen skutkové okolnosti, či
jen právní otázky. Musi býti tedy odpor ph rozvrhovém roku opodstatněn skutkovým přednesem (rozh. býv. nejv. soudu ze dne 24. března
1903 čís. 4297, Právník 468/03 a rozh. čís. 3782 a 8140 sb. n. s.). Aby
věřitel odpor při rozvrhovém roku dokládal, osvědčoval, exekučni řád
nežádá a nebylo by to zpravidla ani možné, ježto odporující věřitel jako
třetí osoba nebude míti doklady o svých tvrzeních zpravidla v rukách.
Odpory, jak je dovolací rekurentka přednesla a odůvodnila, odpovídají
těmto požadavkům zákona a mělo býti proto o nich věcně rozhodnuto,
což soudy nižších stolic neučinily. Bylo proto dovolacímu rekursu vyhověti a, jelikož bude třeba jednání ve smyslu § 213, druhý odstavec ex. ř.,
bylo zrušiti usnesení obou nižších soudů, pokud byla napadena a vrátiti
věc prvému soudu k novému rozhodnutí (obdob. § 510 prvý odstavec c. ř. s.).
čís.
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Vyrovnací řád ze dne 27. března 1931, čís. 64 sb. z. a n.
Platy vykonané ručitelem nebo jiným solidárním dlužníkem po zahájeném vyrovnacim řízení nebo po jeho skončení nemají vliv na výpočet
vyrovnací kvoty.
(Rozh. ze dne 29.

září

1934, Rv II 694/34,)

Žalovanému byla proti žalobci přisouzena pohledávka 7.542 Kč.
O žalobcovu jmění bylo pak zahájeno vyrovnací řízení, k němuž žalovaný přihlásil onu pohledávku a jež skončilo vyrovnáním na 45,%. Ježto
žalobce nezaplatil celou první vyrovnací splátku 747 Kč 15 h, nýbrž jen
640 Kč, vedl na něho žalovaný exekuci k vydobytí celé obživlé pohledávky. zalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na žalovaném nepří
pustnosti exekuce, tvrdě, že zapravil celou vyrovnací splátku, vycházeje
z toho, že jeho manželka zaplatila před splatností prvé vyrovnací kvoty
část pohledávky žalovaného, čímž se snížila celková pohledávka žalovaného a tím i vyrovnací kvota. O b a niž š í s o u d y zamítly žalobu,
odvolací soud z těchto důvodů: Odvolací soud má za to, že
odvolatel přes odpůrcovu upomínku první splátku plně neuhradil. Podle
potvrzeného vyrovnání, jež bylo skončeno 13. března 1933, měl odvolatel zaplatiti 30. dubna 1933 10% pohledávek, 30. října 1933 10%, 30.
dubna 1934 10% a 30. října 1934 15%. I dle žaloby činila pohledávka
žalovaného za odvolatelem podle rozsudku ze dne 6. prosince 1932:
7.452 Kč 05 h s 5% úroky ze 4.686 Kč 10 h, od 7. října 1932 a
z 2.765 Kč 95 h od ll. listopadu 1932 jakož i útraty sporu 221 Kč 50 h.
Připočte-Ii se k jistině 7.452 Kč 05 h 5% úrok ze 4.586 Kč 10 h od 7.
října 1932 do dne zahájeného vyrovnání, t. j. do 5. listopadu 1932, tedy
za třicet dní 19 Kč 52 h, činila pohledávka žalovaného za odvolatelem
na počátku vyrovnání před jeho přijetím a schválením, celkem 7.471 Kč
a 10% první splátka z toho správně činila 747 Kč 15 h (úroky z 2.765 Kč
95 h od ll. listopadu 1932, do pohledávky přirozeně započítat nelze),
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Odvolatel neměl tedy kvotu, první lO%ní splátku na kvotu vypočítávati
podle stavu pohledávky žalovaného za odvolatelem (a jeho manželkou)
jaký byl po platu, který učíníla manželka odvolatelova 10. dubna 1933,
před první splátkou na vyrovnací kvotu, poněvadž přijaté vyrovnání pů
sobilo podle § 60 a 9 vyf. ř. ode dne zahájení, kdy pohledávka žalovaného za odvolatelem byla 7.471 Kč 57 h. Plat manželky odvolatelovy
sice způsobil částečný .zánik i dluhu odvolatelova, ale tento plat nemohl
snížiti nárok žalovaného na kvotu, kterou bylo vypočísti z pohledávky
žalovaného v době zahájení vyrovnacího řízení. Poněvadž však odvolatel přípočetl si ve svůj prospěch na úkor kvoty žalovaného částečný
plat své manželky a nezaplatí I 10% splátku na kvotu žalovaného podle
výše pohledávky žalovaného v době zahájení vyrovnacího řízení, nesplnil včas a plně podmínku vyrovnání a je dátí za pravdu napadenému
rozsudku, že celá jeho pohledávka obživla.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání mimo jiné z těchto
d

ů

vod

ů.:

Právní názor odvolacího soudu o výpočtu pohledávky pro vyrovnací
kvotu, odpovídá zákonu. Podle § 55 vyf. ř. jsou práva včřitelů proti ručitelům a spoludlužníkům dlužníka, který se vyrovnává, jakož i proti
osobám, proti kterým přísluší věřitelům právo postihu, vyrovnáním nedotčena, pokud se oprávnění výslovně neprohlásí jinak. Potvrzeným vyrovnáním a řádným jeho splněním sprošťuje se jen vyrovnací dlužník
závazku nahraditi věřitelům ztrátu, kterou utrpěli vyrovnáním; toto osvob~zení platí i proti rukojmím a jiným osobám, kterým přísluší právo postIhu (§ 50 odst. (1) vyr. ř.), kdežto věřitelům zůstávají zachována veškerá práv~ proti spoludlužníkům a ručitelům. Již z těchto předpisů lze
usuzovatJ, ze platy vykonané ručitelem nebo (solidárním) dlužníkem po
zahájeném vyrovnacím řízení nebo po jeho skončení nemají vliv na výP?~et vyrov,náv.".cí ~voty, zejmér;a se nezmenšuje jimi výše pohledávky
ventelem pnhlasene k vyrovnam nebo mu v den zahájení vyrovnacího
říze!lÍ příslušejkf. (viz §§ 9, 16, 17, 21, 2~, 27 ,:y~. ř.) pro výpočet vyrovnacI kvoty. Pouzll-1I odvolacl soud k oduvodnem svého názoru předpisu
§ 21 vyf. ř., učinil tak právem, poněvadž i z něho plyne, že platy po zahájení vyrovnacího řízení nebo dokonce po jeho skončení jiným solidárně
zaváz".~ým dlužníkem vykonané zůstávají pro výpočet vyrovnací kvoty
nepovslmnuty. Vyrovnací kvota činila tudíž v případě, o nějž jde, 747 Kč
15 h, takže žalobce zaplacením částky 640 Kč vyrovnání včas a řádně
nesplnil. Námitka dovolatelova, že by šlo nanejvýše o nezaviněné nedopatření, není odůvodněna, neboť bylo jeho povinností, by se při pochybnosti o výpočtu výše vyrovnávací kvoty zajistil zaplacením vyšší částky
proti následkům případného nesplnění vyrovnání (§ 67 vyf. i.).
čis.
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Sklep pod cizím pozemkem může býti samostatným předmětem právního a knihovního obchodu, a není závady, by i vlastnické právo k pozemku, pod kterým je sklep, i právo vlastnické ke sklepu nebylo vedle
sebe vykonáváno jako plné vlastnické právo.

V takovém pnpadě jest vlastnili pozemku povinen snášeti, by vlastník sklepa k vůli úpravě sklepa a odklizení ssutě tlad nim vstoupil na
jeho pozemek.
Pokud vlastník pozemku se nemůže proti vlastnlku sklepa dovolávati
důvěry v pozemkovou knihu podle § 1500 obč. zák.
(Rozh. ze dne 4.

října

1934, Rv I 1815/32.)

Žalobce byl vlastníkem domu čp. 132, žalovaný vlastníkem domu
133. Pod domem čp. 133 byl sklep, k němuž tvrdil žalobce vlastnické
právo. Po požáru domu čp. 133 bránil žalovaný žalobci, dáti sklep do
pořádku; ~alo~ol1, o niž tu jde, domáhal se žalobce na žalovaném 1. by
bylo zjlsteno, ze sklep pod pozemkem žalovaného náleží vlastnicky žalobci, a 2. by žalovaný byl uznán povinným trpěti, aby žalobce za úče
lem opravy sklepa a odstranění ssutě nad sklepem vstoupil na pozemek
žalobcův s lidmi, jichž bude zaootřebí k výkonu těchto prací. O b a
niž š í s o u d y žalobu zamítly.'
N é j vy Š š í s o II d uznal podle žaloby.
čp.

Důvody:

Dovolací důvod nesprávného právního posouzení (§ 503 čís. 4 c. ř.
s.) je opodstatněn. Jak bylo blíže rozvedeno v rozhodnutí nejvyššího
soudu uveřejněném ve sb. čís. 2245, může býti sklep pod cizím pozemkem samostatným předmětem právního a knihovního obchodu a není
závad)', ~y i vlastnické právo k pozemku, pod kterým je sklep, i právo
vlastmcke ke sklepu samotnému nebylo vedle sebe vykonáváno jako
plné vlastnické právo. V souzeném případě je nesporno, že sklep pod
Č. 133 odedávna byl považován za vlastnictví majitelů sousedního domu
Č. 132, nyní žalobci patřícího, již v kupní smlouvě ze dne 24. března
1802 a pak ve všech následujících kupních smlouvách se činí o tomto
sklepu zmínkajako o věci samostatné, neodvisle od domu nad sklepem,
která se prodávala a dó vlastnictví předávala spolu s domem nyní č. 132,
a že I žalobce takto jako poslední kupitel sporného sklepa nabyl. Je tedy
. ~por~ý sklep, který v pozemkové knize sice není samostatně vyznačen,
Jehoz eXIstence a poloha byla však zjištěna nižšími soudy na základě
katastrální mapy, situačních plánů, místního ohledání a posudku znalců,
samostatným předmětem vlastnického práva a vlastnické právo k němu
náleželo vždy majitelúm sousedního pozemku vl. čís. 132. Námitka žalovaného, že je chráněn důvěrou ve veřejné knihy podle § 1500 obč.
zák., není odůvodněna. Neboť žalovaný při nabytí nemovitosti vl. Č. B3
musil věděti nejen, že žalobce a jeho předchůdci sporného sklepa výhradně sami užívali, nýbrž i, že sklep je zcela mimo dosah jeho moci,
neboť neměl do něi vůbec přistup, dveře vedly do sklepa jen ze sousedního pozemku a klíče k nim měl jen soused. Tento skutkový stav musil
v něm vzbuditi důvodnou pochybnost o tom, zda ·sklep patří k domu,
kterého nabývá, a při nutné obezřelosti a náležité opatrnosti musil se
toho dopátrati, že sklep je vlastnictvím sousedovým. Není tedy oprávněn
dovolávati se ochrany § 1500 obč. zák. Poněvadž žalovaný připustil, že
po požáru svého stavení vl. čís. 133 dopisem ze dne 2'1. ledna 1931 po-
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přel žal?bcovo vlastni~tví ke sk!epL~ a u.žívání sklepa mu zakázal, má žalobce zaJem na okamzltem zJlstem sveho vlastnictví. I druhá část žalobní žádosti je odůvodněna, jsouc výronem vlastnictví žalobcova ke
sklepu a jedinou možností, by žalobou po požáru domu vl. čís 133
uchránil sklep od zkázy.
.
čís.

13817.

Vojenská správa, jež ošetřila vojína utrpěvšího úraz jest oprávněna
domáhati se náhrady ošetřovacích nákladů na tom, kdo' úraz zavinil.
(Rozh. ze dne 4.

října

1934, Rv I 2315/32.)

Vojín tÝl' byl za pochodu vojenského oddílu městem zachycen automobIlem zalov.aného a těžce ~oraněn. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se
česk.o.sloyensky stat (voJenska sprava) na žalovaném náhrady nákladů
na lec~m v0.l'na M-a .a ~á~rady škody z poškození vojenských šatů. Žalo.~any nanlltl mImo J!ne, ze v souze~ém případě jde o t. zv. škodu neprImou. Pro c e s~ 1 S o udp,: ves tol i c e uznal podle žaloby a
uvedl v o~azce,.o mz ;u Jde, v d ~ v o, d ech: Vojenská správa jest podle platnych 'pre~plsu, podle sluzebm kmhy H-IV -1 (požitky vojenské)
§ 24, sluz~bnIho ~adu, I, ~ 31 a před~is~ H-IV-6 (léčebná péče vojenské
spravy) čast 1., ~seobecna ~stanovem, cl. 1-18 povinna k ošetření voJen~kych .?sob pn onemocnení neb úrazu. Tento závazek stihá vojenskou
spravu pnm? a bezprostředně.,O škodě nepřímé nemůže tedy býti řeči.
Od vol a c ~ .s,o u d napadeny rozsudek potvrdil.
Ne J v y s S I S o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

, V r~zh~dn~tích čís. 96~4 a lO.17.8 sb. 9. s:' na ~ěž se dovolatel pro
svuJ plaVl1l nazor odvolava, ktere vsak svedČl proh jeho právnímu názoru, bylo blíže vyloženo, že platné právo zásadně neuznává ruče ni za
nepří?,é .škody a že škť~dce ru~í za nepřímou škodu jen, je-li zvláštní zák~9nJ predpls st2nOV!CI takoveto ručenÍ. V souzeném případě bylo však
z]lsteno - a ostatne dovolatelem samým přiznáno - , že vojenská
sp:áva n;á P?dle,předpis~ služební ~nih~ § 24 H-IV-1 (požitky vojensk,;), sl~zeb~lho rad~ 1. dll § 31, a predpl;m H-IV-6 léčebná péče vojenske spravy cast 1. vseobecná ustanovem cl. 1-18 povinnost k ošetření
vojenských osob v případě jejich onemocnění nebo úrazu a že následkem úrazu vojína M-a, přivoděného počínáním si žalovaného dala voqna
M',léči~i. ve ,:eřej,né n~mocnici :;. Ch., v po~ádkové nemocnici a ve volenskem lec,,;bnen; us~a~e v T. yCI?lla-ll, tudlž vOjenská správa, přihlížejíc
~. uve~enym predpls~;n, u,klac1a]lCIr~ JI z~ povinnost dáti vojína M-a léCIÍl, naklady na to ucmene, plmla Ílm nelen svou novinnost nýbrž i povinnost žalovaného, která ho stihala podle § 1325 obč. zák., a učinlvši
ten.to ~ákla~, očekávajíc, ,;e jí ho .žalovaný nahradi, má podle § 1042
ob~. z,:k. onarok ,~a Jeho. nahradu. Skoda způsobená poškozením vojenskych. s~tu ve.vysL ~~ Kc 50 ~ a 1~ j(č 30. h jest ~esporně škodou pří
mou, Jezto odev oatn vOJenske sprave, takze lest 1 po té stránce dovolání bezpodstatné.
"

čís.

13818.

Pojišťovací

smlouva.
manžel podepsal pojistný návrh jen svým jménem, učinil
tak i jménem manželky, zodpověděl-li otázku )}jméno nebo firma navrhovatele« uvedením jmén ohou manželů.
Okolnost, že se manžel spoluzavázal pojišťovací smlouvou není na
záva~u v!om~, ~y' pojišťovací smlo~va nebyla ve výkonu řád~é správy
manzelc1l1a lmem podle § 1238 obc. zák. uzavřena i za manželku.
Nedělitelnost pojistné sumy a pojistné premie v tomto případě.
Ke smluvené propadné lhůtě nelze přihližeti z úřadu.
Třebaže

(Rozh. ze dne 4.

října

1934, Rv I 2345/32.)

žalující pojišťovna domáhala se na žalovaných manželích Petru a
Marii H-ových, by byli uznáni povinnými zaplatiti žalobkyni rukou společnou a nerozdílnou premii za pojištění proti povinnému ručení z dopravy automobilem. Žalovaní namítli mimo jiné, že žalovaná Marie
H-ová nepodepsala pojišťovací návrh a že proto není z pojišťovací
smlouvy zavázána. Oba niž š í s o u d y uznaly podle žaloby o d vol a c í s o II d z těchto d ů vod ů: Nepřípustnou novotou je tvrzení,
že, i kdyby smlouva byla platně vznikla, zanikla tím, že do tří měsíců
P? splatnosti nebyla premie vymáhána. Ustanovení §§ 28 a 42 poj. zák.
ČIs. 501/1917 ř. z. nenabyla dosud moci (nař. čís. 662/19'19 sb. z. a n.).
Nebyl proto pro,:esni soud povinen k promlčení přihlížeti z úřadu ~§ 1501
o~č. zak} Cht~la.h žalovaná strana uplatňovati námitku promlčení,
mela JI prednésl1 v první stolici. Jako nesprávné právní posouzení věci
vytýkají odvolatelé, že žalovaná nepodepsala pojišťovací návrh ač podle pojiš.ť,:v~cí smlouvy vyžaduje se písemná forma všech projevů, že
I zmocnem zalovaného žalovanou muselo by býti vyjádřeno písemně,
podle notářského řádu docela i notářským spisem, že žalovaný přičinil
Jen J~den pOdpIS, který nemůže býti považován za dva podpisy a za závazny projev JIllenem dvou osob a mImo to žalovaný nepodepsal se jako
plnomocník, nýbrž svým jménem, takže plnomocenství k uzavřeni poJIstky podle § 1238 obč. zák. nelze dovozovati. Je správné, že pro všechna oznámení a prohlášení, jež má učiniti pojistník nebo osoba třetí
pr,oti pojiš!ovateli, platí písemná forma (čl. 9 poj. podm.). Této podl11In~~ Je ucměno zad;:>st, je-li zjiště;t0' že pojišťovací návrh byl vyplněn
~ pntomnosÍ1 obou zalovanych a zalovaným podepsán. Aby zmocnění
zalovaného žalovanou bylo vykázáno písemnou formou, nebo dokonce
ll?tářským spise;n, proto není opory v zákoně. gyli-li v pojišťovaCÍm
navrhu označem jako pojistníci oba žalovaní, stalo se toto. oznámení
proti pojišťov.ate!ce píse~l1nou formou. Pr?cesní soud má prokázáno, že
smlouvu uzavrel zalovany lednak za sebe, pko provozovatel autodopravy,
tednak ,za spolu žalovanou, jakožto majitelku auta, která s uzavřením pojisťovacl smlouvy souhlasila a k jejímu uzavřeni též svého žalovaného
muže sph~omocnila. Toto zjištění není odvoláním nijak vyvráceno.
I kdyby vs.ak l1C?ylo ~lnomocnění zjištěno, byl žalovaný stejně jako
spravce Jme111 sve manzelky, pokud neodporovala, oprávněn za ni pojiCivilní rozhodnutí XVI,
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š~ovac.í s~l?uvu uzavříti.

A<:to,mobil byl vlastnictvím žalované a k úkonum ,tyka]!clm se spravJ: ]lnem patřilo též pojištění proti následkům l'Učebm povmnoslI a pralI ,poškození automobilu (srv. rozh. nejv. s. čís.
6628 ~b. n, s.), Nebylo tr~ba, aby žalovaný pojišťovací návrh podepsal
dva.~r,ate, ],edna~ za se~e,. jedn,ak za žalovanou, stačilo, bylo-li z obsahu
pOjlst?vaclho n~vr~u zrejmo, ze. smlouva je uzavírána jménem obou žaloya~yc?
VytJ::~ajl-1I ?dvolatel,é, ,že není zákonného důvodu pro solida:m ~a!azek. zdlo,vanych, spravne poukazuje žalobkyně v odvolacím
s~elem" ze se.)ed!,a o a~solutní obchod ve smyslu čl. 271 čís. 3 obch,
z~k. a ze tudl': za,vaz~k zal?va?ých jest posuzovati podle čl. 280 obch,
zak., P?dl~ neh~z prevzelI zavazku několika osobamí, pokud to ve
smlouve vyslovne nebylo vyloučeno, zakládá solidárnost dluhu.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Výv?dy k dovo~acímu dův?du § 503 Č. 4 c. ř. s. nevyvracejí názor
~~vola~lho soudu, ze 1 prolI, zalované manželce Marii H~ové jest pojiStOV~CI s~louv,a ~latna a zavazná.
Neboť, i když podepsal žalovaný
man:el pOJls}n~ navrh .ie~ svým .jménem bez dodatku, že tak činí i za
~anzelku, ueInl1 tak. I )menem ]e]lm, an otázku, »jméno nebo firma navrhovatele,« zodpovedel »H. ,Petr a Marie«, jak správně odvolací soud
uvedl. I ~asady rozh?~n~lI ČIS, 6628 sb, n, s" že manžel jest oprávněn
učmllI n~v~h na pOjlstem automobilu manželčina, když mu správu jmění
nev~povedel~, lest .:, ~ouze,ném případě použíti. Neboť, i když se spolu~~vaz~1 manzel, PO]lst~ya,cI smlo~vou" nestal se závazek manželky bezuee~nym, nC,b05. byl u,cI?cn v ]e]ml zajmu a spadá rovněž pod řádnou
sprav u, manz~lcma )mem podle § 1238 obč, zák., ano tím bylo upevněno
pl,acem ,preml! a nasledkem toho I nárok manželčin na náhradu odškodnehoopn ~~st~vení se pojistné příhody, Výtku, že pojišťovací smlouva
nemuze by tl ,zav,~znou, anI, pro Petra H-a, poněvadž prý není vlastníkem
au!~, vyvr~lIl,pnpadne ]IZ ?dvolací soud, .a, pokud dovolatelé odvozují
svuL ',"ylnJ: nazor z toho, ~e se podle P0]lsťovacích podmínek zrušuje
P,"J!StOV~CI smlo.uva zc;zemm auta, nenabude-Ii pojistník do šestí mě
Slocu noveh,o. vozld~a a ze p;oto k závazné pojišťovací smlouvě nemůže
vube~, d~Jlh, kdJ:z pOjlstmk mkdy vlastníkem nebyl, přehlíží, že jde
o zvlas!m sp:luvn} .ustanovení a ~e pojistník podle zákona o pojišťovací
smlou;,e m,uz~ bJ:lI osobou rozdIlnou od pojištěného a že smlouvy ve
praspech frelIho JSou podle § 881 obč. zák. přípustné, Námitku, že žaloba Jest ,vyloučena" nebyvši podána do tří měsíců od splatnosti premle, odmltl.odvolael soud správně jako nepřípustnou novotu a třebaže
~eJde o,promlčení, ný~rž o lhůtu průpadnou, nelze k námitce té přihJí
ze!1 z urad,u, pon~!adz nejde o zakonnou, nýbrž o smluvní průpadnou
Ihutu" k,tere se. muze st;ana vzdáti. Solidární závazek žalovaných plyne
z nedelItdnostl pO]1stne, su~y a z, nedě!ltelnosti p.ojistné prémie,neboť
~apl3'!II-1I bY,leden z ne~olIka P?JIs,tmku pOJlsÍIvslch společně touž věc
Jen c,as,t preml,e, a ostat~1 pOjlstmcI JSOll v prodlení s doplacením zbytku
nastava z,a predpokladu čl. 10 všeob, pojišťovacích podmínek ztrát~
celéh?, naroku na ~,~]~stnou sumu, ana premie nebyla zaplacena plně,
Rovnez tak Jest pOjlstovna sproštěna podle čl. 6 podmínek celého zá-

vazku, přivodí-Ii i jeden z pojistníků úmyslně .r~čební skutečno~t n~b?
vznesení nároku třetí osobou, A naopak zaplalI-1I Jen Jeden z pO]Istmkll
zavčas celou premii nebo splní-Ii povinnosti uložené pojistníkům v čl. 8,
článku 14 odst. a až.3· a článku 15 odst. 2 a 5, podmínek (článek (6), nemůže nastati ztráta nároku na pojištěnou sumu, bylo-li tim smluvním
závazkům pojistníka vyhověno,
čís.
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Jednatel společnosti s r. o., jenž byl odsouzen pro přečin podle § 486
čís. 1 a 2 fr. zák., spáchaný tlm, že, ač věděl, že společnost jest neschopná platiti nové dluhy činil, dluhy platil a řízení vyrovnaci včas nenavrhl, jest to:nu, kdo, nemaje vědomí o insolvenci, dodal společnosti
zboží které objednal její jednatel, ač již to neměl činiti pod trestní zodpovědností, práv náhradou škody vzniklé dodavate!i tím, že, obdržel za
dodané zboží jen vyrovnací kvotu a se zbytkem vysel na prazdno.
(Rozh, ze dne 4. října 1934, Rv II 907/32.)
Žalovaní hyli jednateli společnosti s L o., jež dne 22. ledna ~930 za~
žádala o vyrovnací řízení, které skončilo vyrovnáním na 47 0/0. Zalovam
byli pak rozsudkem krajského soudu v J. jako trestního s.oudu. ze dne 17,
září 1931 uznáni vinnými přečinem prolI bezpečnosÍl lna]etku pod!:
§ 486 čís, I, 2 tr. zák. spáchaným tím, že jako jedn~t,elé společnosÍl
s L O., která byla dlužnicí více věřitelů, jednak na pocatku roku 1929
z nedbalosti přivodili neschopnost této firmy k placení, jednak od, počátku roku 1929 do ledna 1930 z nedbalosti věřitele jmenované fIrmy
poškodili tim, že vědouce, že firma je neschopna f;'l~titi" činili nové
dluhy. dluhy staré platili a nenavrhlI včas vyrovnacl nzenL žalobou~
o niŽ tu jde, domáhala se žalující firma na ~alo!aných zaplace~1
11.222 Kč 48 h a odůvodňovala žalobní prosbu lIm, ze dodala spolecnosti s L o, na objednávku žalovaných jako jednatelů firmy dne 18.
října 1929 pět velkosudů sádla za Kč 10,662'50, a dne
le,dna 19~~
pět velkosudů sádla za Kč 10,512'-, Při obo~ te,:hto doda~kach, mU~,II:
žalovaní věděti, že firma jest nesch?pná plaÍIlI a ze poh~edavkt z~lu]lCI
strany za dodávky nebudou plně firmou Uspok~]epl a ze ;udlz z~lob:
kyně bude odkázána na vyrovnací kvotu, Zavmen,1 .zalovanych ,tkvI pry
zejména v tom, že, ač neschopnost hrmy, k placem J!m byla z~ama" n,:b
aspoň známá býti musila, u žalobkyně člmh objedn,avky a zp~sobll!, ze
530/0 pohledávky žalující strany ,nebyl,o hrmo~ uhrazen,". Na zakl~de tohoto přednesu navrhla žalobkyne, by zaloval1l bylI uznam povmnymlnahraditi jí dosud nezaplacených 530/0 z částek :0.662 Kč 50 h a, 10.512 ~č!
to jest 11.222 Kč 48 h. Žalobě bylo vyh?veno s o u d Y v sec h t Tl
S t o I i c, Ne i v y š š í m s o ude m z techto
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důvodů:

Příčinná souvislost mezi trestným činem žalovaných a škodou žalující jest v tom, že byli odsouzeni pro přečin podle ~ 486 čís. I a 2 tr.
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zák. spáchaný tím,. ~e ač ,věděli, že ~polečnost, jejímiž byli jednateli,
Jest. neschopna pJatItI, n~ve dluhy člmh, ,~luhy platili a řízení vyrovnávaCl včas nenavrhh. MeZI tyto dluhy patn nový dluh učiněný u žalující
strany tím, že obj:dn~li~boží za 19.652 ~č 50 h a 10.512 Kč jako iednatele společnostI, ac .JlZ to nemeh čim ti pod trestní z.odpovědností.
To mělo v zá~ětí, že žalující strana obdržela jen 47% svých pohledávek
Jako vyrovnaCl kvotu a se zbytkem 53% vyšla na prázdno, neboť mohla
počítati, ne,;,ajíc vědomí oinsolvenci společnosti, se zaplacením celých
100% kupnt c,~ny, kdežto naopak při vědomí o insolvenci společnosti
nebyla by ZbOZI dodala. Tento zbytek byl zjištěn prvým soudem částkou
11.222 Kč 48 h, a žalovaní v odvolání zjištění to nenapadli a nemohou
to.p;oto dOhán,ětí v dovolá?í, i kdy~y jinak to bylo v dovolání přípustné.
Zaver odvolaclho soudu, ze se obe objednávky staly s vědomím a za
souhlasu žalovaného Cyrila M-a, odvozený z výkladu jeho dopisu ze
~ne 4. ledna, 1?30, J,;st správný. Podle § 1295 obč. zák. ručí pachatel za:
skodu zavtnemm zpusobenou bez ohledu, zda jednal osobně či jménem
druhé!,o, pokud to není zvlá,štními předpisy vyloučeno. Ručení jednatelů
spolecnostI s r. o. z trestneho ČInU, jehož se dopustili jako jednatelé,
není zákonem vyloučeno a zejména se tak nestalo v zákonných ustanoveních, z nichž dovolatelé to odvozují. Neb.oť ustanovení § 25 odst. (1)
až, (5) zák. čis. 58/1905 ř. zák.. uprayuje jen ručení jednatelů proti spolecnoslt a § 25 ods!. (6) v souvlsloslt s § 10 odst. (5) téhož zákona stanovi sice bezúčinnost jistých právních jecliiXní uzavřených jednateli se
společniky proti věřitelům, není tam však zmínky o zproštění jednatele
z ručení za škodu způsobenou trestným činem. Poukazují-Ii dovolatelé
k tomu, že kupec jedn.otlivec není povinen věřitelům dopláceti částky
přesahující vyrovnací kvotu (§ 53 vyr. ř. čís. 337/1914 ř. z.), i když byl
odsouzen pro přečin § 486 tr. zák. (§§ 57 a 58 vyr. ř. úsudek z opaku),
a že nelze proto representantům právnické osoby ukládati vyšši soukromoprávní zodpovědnost, přezirá, že výhoda ta se týká jen dlužníka samého. Poněvadž však žalovaní nejsou vyrovnávacími dlužníky, nýbrž
osobami, které jen spravovaly věci společnosti, nepřichází ustanovení
§ 53 vyr. ř. v otázce, zda žalovaní jsou rovněž zproštěni od doplatku
slev poskytnutých vyrovnacimu dlužníku v úvahu, nýbrž jen v otázce
výše škody. Ani z ustanovení § 485 c) tr. zák. čLX uvoz. zákona ke
konk. ř. čís. 337/1914 ř. z., nelze odvozovati, že soukromoprávní ručení
orgánu vyrovnací právnické osoby za škody věřitelům způsobené jest
totožné s ručením dlužníka vyrovnacího, ano se týká jen totožnosti
trestní zodp.ovědnosti. A pokud dovolatelé míní, že jednatelé společnosti
jsou zodpovědni jen podle §§ 121 až 125 zákona čís. 58/1906 ř. z., pře
hlížejí, že byli odsouzeni pravoplatným rozsudkem trestního soudu pro
přečin trestního zákona, jímž je civilní soud podle § 268 c. ř. s. vázán.
Mylným jest i názor dovolatelů, že každé vyrovnání společnosti by bylo
vyloučeno, kdyby jednatelé musili dopláceti rozdíly mezi vyrovnací
kvotou a jednotlivými pohledávkami, neboť přezírají, že k tomu jsou
povinni jen, když škodu zavinili. Příčinná souvislost trestného činu se
škodou tím způsobenou nepředpokládá, aby se pachatelé trestným činem
obohatili, stačí podle §§ 1294 a násl. obč. zák., že škoda zaviněním pachatele byla zpúsobena, bez ohledu na to, kdo tím byl obohacen.

čís.
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Konkursni řád ze dne 10. prosince 1914, čis. 337 ř. zák.
K pohledávkám, jež jsou započitatelné, ač jich bylo nabylo proti
úpadci po vyhlášeni konkursu, patři i nároky věřitele na náhradu škody
podle § 21 odstavec (1) konk. t.
Nárok na náhradu ušlého zisku lze započisti na pohledávku z náhrady skutečné škody.
škodou ve smyslu § 21 odst. (1) konk. ř. jest rozuměti vše, co ušlo
druhé straně tim, že správce konkursní podstaty do smlouvy nevstoupil.
K~erá škoda, a v jakém rozsahu má býti věřiteli nahrazena, o tom rozhodují předpisy občanského zákona a obchodníh.o zákona a jest po
případě nahraditi i ušlý zisk.
(Rozh. ze dne 4.

října

1934, Rv II 916/32.)

Správce konkursní podstaty Jaroslava V-a domáhal se na firmě A.
vrácení částky 4.912 Kč, jež byly úpadcem před prohlášením konkursu
zaplaceny jako záloha na zakoupený automobil, kteroužto smlouvu konkursní správce podle § 21 konk. řádu rak. zrušil. Žalovaná namítla započtením vzájemnou pohledávku 5.250 Kč z důvodu náhrady škody,
která jí vznikla zrušením smlouvy. Pro c e sní s O udp r v é s t o I i ce uznal podle žaloby a uvedl, že vzájemná pohledávka žalované se
nehodí k započtení, že však jest po právu a to jako konkursní pohledávka třetí třídy. O d vol a c í s o u d vyhověl odvolání žalované
firmy, uznal sice zažalovanou pohledávku za pravou, ale uznal
dále, že jest vyčerpána vzájemnou pohledávkou žalované a důsledkem
toho žalobu zamítl. D ů vod y: Podle nesporného stavu věci uplatňuje
žalovaná firma nárok na náhradu škody ve smyslu § 21 odst. (2) star.
konk. ř. Odstoupením od smlouvy, jež patří k právům konkursního
správce, neruší se vlastně smlouva sama, nýbrž předmět plnění se mění
v peněžitý. Takto vzniklý nárok na náhradu škody jest tedy nárokem ze
smlouvy, věřitel jest věřitelem konkursním a nikoliv věřitelem podstaty.
Započtení takovýchto nároků jest přípustné proti nárokům uplatňo
vaným touto žalobou (§ 20 (3) konk. ř. star., srovnej Dr. J&ger, kom. ke
konk. ř. str. 795, Lehman str. 123 a násl.). Započtení i v souzeném pří
padě 'se děje mimo konkurs a není proto zmatečnosti v tom, že rozhodl
procesní soud o námitce započtení. Odvolání jest však při svědčiti, pokud
vytýká, že věc nebyla správně posouzena po stránce právní. Jest samozřejmé, že tu platí dosud předpisy konkursního řádu ze dne 10. prosince
19'14 čís. 337 ř. zák., ostatně totožné s předpisy nového konkursního
řádu, takže i právní zásady zústávají nezměněny. Ohledně výše škody
podle § 21 (2) star. konk. ř. platí zásady obč. zák. i obchodního zákona.
Může proto žalovaná firma v souzeném případě uplatňovati škodu ve
výši ušlého zisku z obchodu, který zakročením konkursního správce byl
zmařen. žalující strana se .ostatně ani nepokouší v zásadě napadatí
uplatněný nárok na náhradu škody a nebrojí ani proti jeho výši, kterou
lze zjistití ze svědectví Karla Sch-a. Ji i prvý soud vzal za podklad
zjištění výše škody, k čemuž se í odvolací soud plně přípojuje. Tak zji-
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štěna po p!ávu jsoucí vzájemná
k za počtem (§ 1438 a 1439 obč.
lující strany jest vyčerpána.
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pohledávka žalované firmy, hodící se
zák.), kterou nesporná pohledávka ža-

nevyhověl

o

ů

dovolání žalující strany.

v O cl y:

• Ustanoven! § 20 <:ds!. (1) ko?k. ř. čís. 337/1914 L z. vyslovuje ovšem
vseobecnou. z~sadu! ze Jest ~.epr!pustné započtení pohledávky, bylo-li jí
nabyto proh upadcl po vyhlasem konkursu. Avšak z toho jsou stanoveny
v od~tavcl (2) a (3) konk. ř. tři výjimky, mezi něž patří i nároky věřitele
na nahradu skody podle § 21 odst. (1) konk. ř. Vyjímečná ustanovení
jest v):"kládati přesn.ě a nelze proto, jak činí dovolatel, z jedné Výjimky
sou~lh na smysl Výjimky druhé a jest proto vzájemná pohledávka žalovane strany započítatelná. Vytýká-li dovolatel . že nárok na náhradu
ušlé?o ~isk~ nelze. ~apočísti na pohledávku nÁhrady skutečné škody,
ponevadz pry pohledavky ty neJsou rovnocenné, přehlíži, že podle ustanovení §§ 1438 a násl. obč. zák. to není předpokladem započtení. Mylným jest názor dovolatelův, že se náhradou škody podle § 21 odstav~c (1) konk. ř. nemíní i ušlý zisk, nýbrž jen nárok podle § 1447 obč.
zak. Nejde o dodatečnou nemožnost plnění, nýbrž o výkon práva správci
konkursní podstaty podle zákona patřícího a jest prolo ustanovení § 21
odst. (1) konk. ř. o náhradě škody ustanovením zvláštním, podle něhož
Jest škodou rozuměti vše, co ušlo druhé straně tím, že správce konkursm podstaty do smlouvy nevstoupil. Která škoda, a v jakém rozsahu
přísluší věřiteli náhrada, o tom rozhodují předpisy občanského zákona
a obchod. zákona. A poněvadž jest žalovaná strana obchodnicí a prodej
auta úpadci jest na její straně obchodem podle čl. 273 a 274 obch. zák.
přisluší ji podle čl. 283 obch. zák. i náhrada ušlého zisku.
'
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Pro spor ze služebního poměru pomocného zaměstnance českoslo
venských s~át~ích drah není v.ýlučně přislušným okresnl soud, a to ani
za platnosh zakona o pracovmch soudech ze dne 4. července 1931, čls.
131 sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 4.

října

1934, Rv II 467/34.)

Žalobce byl pomocným zaměstnancem československých státních
drah. Vyj~dřil se ke svému představenému, že službu opouští, následken: čehoz ~yly mu !astaveny všechny služební požitky. Žalobou, o niž
tu l?e, do,?ahal se zal?bce na československém státu, by žalovaný byl
vznan povmným uznal!, že služební poměr mezi žalobcem a žalovaným
neby,l roz;,á?;án žalobcovým prohlášením, ježto prý žalobce byl tehdy
nepnčetny. Zaloba byla zadána n a k r a j s k é m s o u děv B. 'enž
jiv.zamítl; maje za to, ~e v souzeném případě nebyla určovací Žaloba
pnpustna. O d vol a c 1 s o II d napadený rozsudek potvrdil.

N e j vy Š š í s o u d
o niž tu jde, v

nevyhověl

dovolání žalobcovu a uvedl v otázce,

důvodech:
Zmatečnost podle §§ 503 čis. 1 a 477 čís. 4 c. ř. s. spatřuje dovolatel v tom, že pro tento spor, v němž jde o nárok ze služeb ni smlouvy,
jest výlučně příslušným soud okresní podle § 49 čís. 6 j. n. a § 1 ods!.
(2) zákona čís. 131/19:111, 'sb, z. a n., že však v první stolici byl' sporc
projednán. a rozsudek vynesen soudem sborovým, který ani výslovnou
dohodou stran se nemohl státi příslušným pro tuto rozepři. Dovolaci
soud však neshledal, že by tu byla vytýkaná zmatečnost. Původním
předpisem § 49 čís. 6 j. n. byly k výlučné příslušnosti okresních soudů
_ nehledic k hodnotě předmětu sporu - přikázány rozepře ze služebních a námezdních smluv mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v § 49
čís. 6 j. n. blíže uvedenými, pokud by všechny tyto rozepře nebyly vy,ň,aty z příslušnosti řádných soudů. Žalobce však byl pomocným zaměst
nancem čsl. státních drah ve smyslu § I odst. (2) a §§ 110 a násl. vládního nařízení ze dne 5. března 19'27 čís. 15 sb. z. a n. a jako takový neC
spadal do žádné skupiny zaměstnanců, vyjmenovaných v § 49 čís. 6
j. n., takže tohoto ustanovení o soudní příslušnosti by nebylo lze použíti na spor ze žalobcova služebního poměru ani před účinností zákona
o pracovních soudech ze dne 4. července 1931, čís. 131 sb. z. a n. Tímto
zákonem byla ovšem příslušnost pro spory z poměru pracovního, služebního a učebního, založeného soukromoprávní smlouvou, nově upravena' a rozšířena na další skupii1y zaměstnancll, na něž se původní ustanovení § 49 čís. 6 j. n. nevztahovalo, avšak ani ze zákona čís. 131/1931
sb. z. a n. nelze vyvoditi, že okresní soud jest výlučně příslušným pro
souzený spor. Uvedený zákon sledoval sice též účel sjednotiti rozmanité
do té doby platné předpisy o příslušnosti ustanovením, že zásadně patří
rozhodování veškerých sporů z poměru pracovního, služebního a učeb
ního před soudy pracovní, po případě zvláštní oddělení soudů okresních
pro spory pracovní a, kde jich není, řádným soudům okresním. (Viz dů
vodovou zprávu k vládnímu návrhu zákona, tisk senátu 352/1930.) Ale
z této zásady učinil sám zákon určité výjimky v odstavci druhém § 1
ustanoviv m,zi jiným, že před pracovní soudy nenáležejí spory ze služebních a pracovních poměrů zaměstnanců státu a státních podniků.
Kde jest vyloučena příslušnost pracovních soudů, jest podle§ 4 odst. (2)
zákona čís. 131/1931, sb. z. a n. vyloučena i příslušnost zvláštních oddělení okresních soudů pro spory pracovní. V důvodové zprávě k vládnímu návrhu zákona a ve zprávě ústavně právního výboru senátu (tisk
senátu 473/1931) byla tato výjimka odůvodněna výslovným poukazem
na zvláštní povahu tohoto služebního a pracovního poměru, kterýžto
poměr třebas byl založen soukromoprávni smlouvou, jest přece jen od
ostatních služebních a pracovních poměrů odlišný. Z toho jest zřejmé,
že zákonodárce na dosavadních předpisech příslušnosti pro spory ze
služebních a pracovníchpoměrLl zaměstnanců státu a státních podniků
nic změniti nechtěl a také nezměml, nehledíc ovšem ke zvláštnímu před~
pisu § 45 zákona ze dne 28. července 1902, čís. 156 ř. zák. o' úpravě
pracovního poměru dělniků zaměstnaných při režijních stavbách a po-
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m,?cnr c.h ~odnicíc? železni~, kterýžt? předpis vsak v souzené vecI nepnchazl vubec v uvahu. Vyluč no u pnslušnost řádnÝch okresních soudů
p;o spory .z~ služebních a pracovních poměrů zaměstnanců státu a státmch P?dmku povahy soukromoprávní nelze vyvozovati ani z ustanovení
§ 42 zakona Č1S. 131/1931 sb. z. a n., že spory uvedené v §§ 1 a 2 pok~d není pro soudní okres zřízen pracovní soud aneb oddělení okresmho .soudu pro spory pracovní, náležejí k věcné příslušnosti okresních
soudu, .ať JEst hodnota předmětu sporu jakákoliv, neboť ze souvislosti
uvede?ych §§
a 42 a z povahy věci zřejmě plyne, že dotčené ustanove~1 § 42 mu ze lDlh a ma na myslI jen spory uvedené v prvním odSt~VCI § 1 a ~ § 2, totiž jen t<;ko~é spory, pro něž by jinak byl přísluš~
ny:u p:a,:ovn! s~ud aneb oddelem o.kresního soudu pro spory pracovní,
coz prave ~ypdrUJe,~ 42 slovy »~pory uvedené v §s 1 a 2, pokud není
pro soudm okres znzen pracovm soud neb oddělení okresního soudu
pro spor~ p;acovní ~td.« - Us.tanovení § 42 se však nevztahuje na
spo;!, vytcen.e v druhem odstaVCI § 1, neboť ty jsou výslovně vyňaty
z p:lslusno~1I praco;rních soudů a tím i z příslušnosti zvláštních oddě
lem,okresl1lch s,?udu,pro spory I?racovní. Ježto žalobce ocenil již v žalobe hodnotu predn;et,: spo~~ č~st~ou 100.000 Kč, nejde tu o rozepři,
pro kter?!1 by byl vylucne pnslusnym soud okresní a výtka zmatečnosti
není tudlz opodstatněna.

:',2
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Smluvní strana, podavší žalobu o splnění smlouvy není oprávněna
by po ~hájení sporu prohlásila, že od smlouvy ustupuje a žádala ná~
hradu skody pro nesplněni p?dle § 920 obč. zák., leč že' by se splnění
podle s~louvy stalo prodlemm druhé strany nemožným neb hospodář
sky pro zalobce bezcenným.
(Rozh. ze dne 5. října 1934, R I 900134.)
t d?al?bce dom~hall se na žalovaných původně zaplacení 40.000 Kč,
vr e, ze se zavaza postaviti jim domek za 76.000 Kč z čehož bylo
'! do?ě. podání. ž,:loby splatných 40.0010 Kč. Při druhém ~oku k ústnímu
l ed ;,am obm~zIl zalobce žalobu na 8.000 Kč z těchto důvodů: Žalovaní
I pr~s ve?~m.. sporu byli Se zaplacením ceny za koupený domek v prodlem, udelIl ym proto žalobce dne 21. prosince 1932 čtrnáctidenní dodatečno~ Ihutu k zaplacení s tím, že by od smlouvy odstoupil a požadoval ?ahEadu škody vzešlé nesplněním smlouvy, kdyby v této lhůtě nezaplablI. Zalovaní ve lhůtě prohlásili, že domek koupiti a platiti nechtějí.
Žalobce prodal proto. domek dne 5. ledna 1933 Karle K-ové za
68.000 Kč. ~~na 68.0~0 Kč byla přiměřená, více dne 5. ledna 1933 nebylo lze docdlÍ1 a v dusledku toho obmezil žalobce žalobu na 8.000 Kč.
Pro ce s n I s o udp r v é s t o I i ce žalobu zamítl. n ů vod y: Podle ~ 918 o~č. }á~., ne~pl~lí-li jedna strana úplatnou smlouvu v náležité
dobe, na ~~Iez!tem ,mIste, n.ebo !ak, jak bylo smluveno, může druhá
st~~na a) za~ab ?ud"splnem ~ nahradu škody pro opozdění, b) nebo
muze, stanovIC pnmerenou lhutu k dodatečnému plnění, prohlásiti, že

od smlouvy odstupuje. Zákon stanoví, že se druhá strana může rozhodnouti bud' pro a) nebo pro b) a zákon nedává druhé straně právo na
změnu jejiho rozhodnutí. žalobce, podav žalobu o zaplacení, rozhodl se
pro eventualitu ad a) a nemůže za sporu rozhodnutí své v materielním
smyslu změniti, od smlouvy upustiti a domáhati se na místě zaplacení
splátek rozdílu mezi cenou trhovou, smluvenou se žalovanými a trhovou
cenou smluvenou Karlou K-ovou. Kdyby se žalobce před podáním žaloby rozhodl pro zrušení smlouvy a musel by tento nárok svůj žalobou
uplatňovati, nemohl by rovněž rozhodnutí své po žalobě měniti. O dvol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu,
by vyčkaje pravomoci dále jednal a znOvu rozhodl. D ů vod y: Nelze
sdíleti právní názor procesního soudu, neboť žádati splnění smlouvy
jest samozřejmým primerním právem každého smluvníka, avšak nevylučuje, by nemohl žalobce i za sporu ustoupiti od uplatnění tohoto
práva, jsou-Ii tu zákonné předpoklady pro možnost ustoupení od
smlouvy, ovšem ale v tomto případě musí podle § 918 obč. zák. uděliti
druhé straně přiměřenou lhůtu ke splnění, COž žalobce tvrdí, že učinil.
Naopak ovšem nebylo by lze změniti nárok na interese v nárok na
plnění. Tento soud jako soud rekursní vyslovil ji); v této věci v rozhodnuti ze dne 15. května 1933 právní názor, že v souzeném případě ustoupením od smlouvy žalobcem a omezením žaloby na S.OOG Kč s přísl.
(v důsledku prodeje domku za sporu a projednáváním částky S.OOO Kč
s přis!. z titulu náhrady škody) nejde o změnu žaloby, nýbrž prostě
o žádání interese pro nesplnění smloltvy, tedy jen o změnu předmětu,
nikoliv ale důvodu žaloby (§ 235 c. ř. s. odst. 4). Tedy právně není vyloučeno, by se žalobce nemohl domáhati v souzeném případě interese a
jest jen rozhodným, zda jsou zde skutkové předpoklady pro právní nárok na toto interese. Vynesl-Ii však soud procesní ihned po rekursním
rozhodnutí bez dalšiho věcného podkladu rozsudek žalobu zamítající,
posoUdil věc po stránce právní nesprávně. Bylo věcí procesního soudu
zkoumati a zjistiti, zda byly zde materielně právní skutkové předpo
klady pro ustoupení od smlouvy a možnost požadovati náhradu interese. Se stanoviska hmotněprávního v § 918 obč. zák. vytčeného, nelze
usouditi, že nárok žalobcův nebyl oprávněn prostě již proto, že původně
žalovalo zaplacení splátek smluvené ceny trhové a teprve až za sporu
ustoupil od smlouvy (viz rozh. nejv. soudu čís. sb. 8438 a 11.881) a žádalo placeni interese. Nehledě k tomu, že mohou tu býti i skutečnosti,
které důvodně pohnuly žalobce až za sporu místo trvání na smlouvě od
ní ustoupiti a žádati náhradu pro nesplnění smlouvy.
N e j vy Š š í s o u d zrušil napadené usneseni a vrátil věc odvolacímu soudu, by, nehledě k důvodu zrušení, o odvolání dále jednal a
rozhodl.
.
o

ů

vod y:

Nejvyšší soud neschvaluje právní závěr odvolacího soudu, že
smluvní strana, podavší žalobu o splněn! smlouvy, je Dprávněna, by po
zaháiení sporu, stanovíc přměřenou lhůtu podle § 918 obč. zák., prohlásila, že od smlouvy ustupuje, a žádala náhradu škodv pro nesplnění
podle § 920 obč. zák. Dovolává-li se smluvní strana v případě, že druhá
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strana úplatnou smlouvu včas nebo řádně nesplnila, pomoci soudu by
právo, pro něž se podáním žaloby rozhodla, bylo rozsudkem nezv;atitel ně formalisováno. a, bude-li třeba, i soudní exekucí vynuceno, projevUJe způsobem veskeru pochybnost vylučujícím, že v otázce výběru
promluvila slovo poslední, že činí nárok jen na ono právo, o které právě
žaluje. Tím zříká se zároveň práv, pro něž se nerozhodla. Žalobou
o plnění zřekl se tudíž žalobce práva požadovati na žalovaných náhradu
škody pro nesplnění. Z této zásady o neodvolatelnosti výběru jest ovšem
připustiti úchylku pro případ, ukáže-li se, že splnění podle smlouvy se
stalo prodlením druhé strany nemožným, neb hospodářsky pro žalobce
bezcenným. V souzené věci však tu není ani toho ani onoho důvodu.
p'~o který b:( bylo lze připustiti, by se žalobce uchýlil od volby žaloboú
]lZ vykonane (Klang II, 479; viz pro obdobné předpisy obchodního práva
rozhodnutí sb. n. s. čís. 3485, 1526). Rozhodnutí sb. n. s. čís. 11881 a
8438, jichž se dovolává odvolací soud, vycházejí z úplně jiného skutkového a právního základu a nehodí se nijak na tento případ.
čís.
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• Vylouče.ni stra~y z d~lšího přednesu podle § 442, druhý odstavec,
c. r. s. k navrhu pntomneho odpůrce předpokládá, že návrh byl učiněn
u soudu p! í ~ I u š n é h o k projednání a rozhodnutí rozepře.
P~Oh!a~lI-h se po podáni onoho návrhu soud nepřlslušným a postouptl-h zalobu podle §261, šestý odstavec, c.ř. s. příslušnému soudu,
pozb~1 návrh podkladu ak tomu, by mu mohlo býti vyhověno, musel
by býti znovu přednesen před příslušným soudem, arciť za podmínek
§ 442, druhý odstavec, c. ř. s.
(Razil. ze dne 5. října 1934, Rl 914/34.)
. ;ří prvním. r5'ku konaném dne 30. srpna 1933 u okresního soudu civllmho pro vmtrm Prahu v Praze ohlásil zástuoce žalované strany námi!ku . mís!ní ~epřís!ušno~tisoudu. Při tomt~ roku stanoven byl rok
k ustmmu ]ednam o zalobe na den 20. prosínce 1933. K tomuto roku se
nedostavil za žalovanou stranu nikdo. Zástupce žalující strany při tomto
roku n~vrhl, bude-h vyhověno námitce nepříslušnosti, postoupení spisů
okres~m1U sou~[.! v P~sku a ve věci .sa,mé učinil návrh na vyloučení žalovaneho z da!sl~o predn~su a vydam rozsudku pro zmeškání. Soudce
vydal usnesem, ze bude Jednati o námitce odděleně a prohlásíl usnesení, že s~ námitce vyhovuje a žaloba postupuje podle §' 261 šestý odstavec c. r. s. okresn1mu soudu v Písku. Tento soud ustanovil o žalobě
~stn!.i~dnání na. den 30. !edna 1934, k němuž se dostavily obě strany,
ZalUj1C1 strana prednesla zalobu, žalovaná strana navrhla zamítnutí žaloby, uvedla námitky, nabídla o nich důkazy, na námítky žalující strana
reagovala dalším přednesem; o němž rovněž nabídla důkaz. O tvrzení
~.tran byly pr~vodním usnesením připuštěny dllkazy a rok za účelem
]lch provedem odročen na neurčíto. Po provedeni důkazu dožádaným
so~dem ustanoven byl ~?k k pokračování v ústním jednání na den 25.
kvetna 1934 a teprve pn tomto ro.ku prohlásil zástupce žalující strany,
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že trvá na návrhu žalující strany při roku dne 20. prosince 933 u okresního soudu civilního pro vnitřní Prahu v Praze, by žalo vana strana byla
z dalšího přednesu vyloučena a ,:ydán byl .r?zsudek pr? zmešká~í.
S o udp r v é s t o I i c e (okresm soud v P1SKU) tento navrh zam1tl.
D u vod y: Podle ustanovení § 261 šestý odstavec c. ř. s. má soud, jemuž byla 'žaloba postoupena, provésti nové jednání s použitím jednacího
protokolu sepsan~ho o prvním jednání,: všech ostatních spisů sp~ru se
týkajících a jest ]e ve smyslu § 138 c. r. s. zaha]ll! lako odročeny rok.
Z těchto předpisů vyplývá, že rok ustanovený k ústnímu jednání okresním soudem v Písku po postoupení žaloby, není prvým rokem ustanoveným na základě žaloby ve smyslu prvého ~dsta,:ce ~ 442 c. ř. s., nýbrž
jest dalším rokem ve smyslu odstavce druheho tehoz p!,ragrafu, fO,~e.m
k pokračování v ústním jednání provedeném u okresmho soudu C1VJlního pro vnitřní Prahu v Praze, při .němž žalující strana navrhla vyloučení žalované z dalšího přednesu a vydáni rozsudku pro zmeškání.
Podle toho, co bylo uvedeno, mělo býti o návrhu žalující strany n~ ,:y~
loučení žalované z dalšího přednesu a vydání rozsudku pro zmeskam
rozhodnuto avšak jen tenkráte, kdyby byla žalující strana návrh svuj
neopomenula a nepřednesla znovu předok:e~ním soud~,:". v.Písku žalobu a nedala se se žalovanou do pro]ednam sporu. UC1ll1VS1 tak dala
najevo, že svůj návrh béře zpět, nemohlo něm soud !ozhod~vati a ne.muže strana žalující svým dodatečným prohláš",ním, ze na .navrhu tr~a,
opomenutí napraviti. Rek u r s n i s o u d zrusll napadene usnesen! a
uložil prvému soudu, by jednání skončil a vydal rozsudek podle § 442,
prvý odstavec, c. ř. s. a § 396 c. ř. s. D' ů vod y : Jak zevrubně vysvětleno v plenárním usnesení nejvyššího soudu ze dne 24. června 1924
Pres 1267/33 (čís. 4001 sb. n. s.) jest v řízení na soudech okre~mch
rozeznávati: Konal-li se výjimečně odděleně prvý rok (§ 4401 prvy odstavec, druhá věta a § 239 c. ř. s.) a obě strany.~e k tom~to ro~u dostavily, platí i tu o přípustném přednesu stran totez, ~o pl~Í1 o p:,pustnen;
přednesu stran v řízení na sborových soudech 'pr~e sto!,ce; am tu nema
popření žalobního návrhu žalovaným procesualmho vyznamu pro podklad budoucího rozsudku pro zmeškáni, takže, nedostaví-li se žalo.va,n~
k nejblíže příštímu líčení rozepře, propadne rozsudk~ .pro ':,meskan;
podle § 442 odstavec prvý a ~ 396 c'. ř. s. ,Dostav1-:11 s~ zal~v<lny
k prvnímu ústnímu líčení rozepre, ať predchazel odde!eny yrvy. rok
k provedení procesních úkonů naznačených v § 239 c: r. s. Clh mc,. a
obmezil-li se na prohlášení, že popírá ž~lobní nárok, lest tento pr.olev
procesuálně přípustný a jest jej pokládal1 za ~ro]ev p.odle § 3?9 ~. r. s.:
k němuž podle tohoto zákonného ustanovem rov ne z Jest pnhlednoul1
a jenž proto vylučuje rozsudek pro zmeškání. p,odle prvého o.dstavce
§ 442 a 396 a dopouští jen rozsudek pro zmeskam podle druheho odstavce § 442 a 399 c. ř. s. V souzeném případě byl položen I. rok na
30. srpna 1933 ve smyslu § 440 c. ř. s., žalovaný vznesl námitku místní
nepříslušnosti a na to nařízeno ústní přelíčení na 20. prosm~e" 1933,
ke kterému se žalovaný nedostavil a žalobce navrhl vyl?učem zalovaného z dalšího přednesu a vynesení rozsu~ku ,kontumacn.,ho 3' m1mo to
pro případ, že by bylo vyhověno v~nesene nam1~ce nepns!usnosl1, po~
sloupení spisu okresnímu soudu v P1sku, usnesenlm vyhoveno vznesene
námitce a žaloba postoupena okresnímu soudu v P,sku podle § 261
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še~tý o~stavec

c. ř. s. Podl~ !oho. co uvedeno. měl prvý soud vydati
o >;alobe rozs,udek pro zme~kanI P?d,le § 442 prvý odstavec a § 396
c. !. s., nebol ta okolnost, ze Jednanl bylo obmezeno na onu námitku
a zaloba odstoupena, Jest nerozhodnou' výsledky posavadního jednání
nep?zbyly účinku a nové, jednání m~lo ~býti, provedeno s použitím jednaclho pr~tok?l~ sep~ane,h? o prvnIm Jednaní a všech ostatních spisů
sporu se ,tykajlCI,ch. Vzdyt učelem předpisu § 261, odstavec šestý, c. ř. s.
byl~ take, by vysledky dosavadního jednání nepřišly na zmar. Názoru
p:v~ho ~?udu,. že žalující st:ana .dále jednala a tak dala najevo, že svůj
navrh bere zpet pokud se tyče, ze neučmIla proti postupu soudu onoho
n~:,r~u I!edbajícího výt~y, takže P?stup ten nemůže již bráti v odpor,
pnsvedčlh nelz;. CI~~lm ~oud n~ma .v tomto směru nijakého ustanovení,
ze by v takovem pnpade pokladah bylo podobný návrh za zpětvzetí
a nel~e snad obdobně použíti na př. předpisu § 235 c. ř. s" odstavec
d~uhy: Dok~d strana takový návrh nevezme zpět, musí soud k němu
pnhhz~tl.. ~redpls § 196 c. ř~ s. ,o ,:ýtce vad na tento případ rovněž nedopad a, Jezto nejde o porusenl predplsu upravujícího řízení zejména
formu něktel~é~~ procesního úk~nu, jak § 196 předpokládá. '
Ne J v y s s I S o u d obnovIl usnesení prvého soudu.
Důvody:

(Rozll. ze dne 5. října 1934, Rv II 673/34.)

československý stát zahavil v exekuci proti Janu K-ovi dlužníkovu
pohledávku za zemí moravskoslezskou za práce na zemské škol; v R.
a dal si tuto pohledávku přikázati k vybrání. J~.ště před, zahavenrm pohledávky postoupil Jan K. tuto pohledavku spontelne mesta R.. V protokole o iadání prací na zemské škole v R. vzdal se )a~ K. pra~a postupovati pohledávky za zemí moravskoslezskou trehm osobam mImo
pohledávky již likvidní. Žalobou, o niž tu jde, domáhala se spořItelna
města R. na československém státu nepřípustnosti exekuce na pohledávku, ježto jí byla dlužníkem postoupena. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly.
Ne j vy Š š í s o u d uznal podle žaloby.
Dů VQ

dy:

Mezi stranami není sporu o tom, že k postupu pohledávky došlo

Po, fo;.mální stránce, pokládá n,:jvyšší soud dovolací rekurs za pnpustny, trebas rek~rsm. sou,d ,zrusrl usnesení prvého soudu, nařídiv
prvemu soudu skoncem Jednanl a vynesení rozsudku pro zmeškání aniž
vyh:adrl. svému us~esení právní moc (§ 527 druhý odstavec c,
s,),
pon;vadz napadene usnesenI Je ve skutečnosti z měn u usnesení
p~veho soudu. Dovolací rekurs je důvodný- Vyloučení strany z dalšího
p~ednes~ podle ,§ 44~ dr~hy odstavec c. r. s. k návrhu přítomného odp~r~e predpoklad~, ze na.vrh byl pOdá? U s;:udu příslušného k projednanI a rozhodnutI, rozepre. V s?uzenem pnpadě byl žalobcův návrh
podle ~ 442 druhy odstavec c: r. s. učiněn při roku dne 20. prosince
193~ pred okresmm soudem CIVIlním pro vnitřni Prahu, kterýžto soud
se vS,a~ hned na to ~ra,voplatný~ usn:~ení:n ?- téhož dne prohlásil k proJednan: a r?zhodnuh teto. rozepre nepnslusnym a postoupil žalobu podle
§ 26} se~ty odstavec c. r. s, ohesnímu soudu v Písku. Tím pozbyl žalobcuv navrh, pod a n Ý u n e p ~ f s I u š n. é h o s o u d u, svého podkl~du a k tomu, a?y mu mohlo bytr vyhoveno, musel by býti z n o v u
p r e dne s ~ n p r e d S o.u dem ,P ř í s I uš.? Ý m, arciť za podmínek
§ 442 dr.uhy ?dstav.~c c: ~. s., tohz Jen v pnpadě, kdyby se odpůrce
k roku pred !lmto ~nslusnym soudem nedostavil. Zamítl proto procesní
soun na;,rh zalobc~v právem, Při tom není rozhodným, že se žalobce
pustrl pr~d ?kresmm .sou,dem" v Písku do projednávání sporu se žalo~anou, nybrz r~zh.oduJ:', ze ,pr,l roku konaném dne 25. května 1934, kdy
zalobce po p!ve pred prrslusnY~1 soudem učinil návrh podle § 442 druhý
odstavec c. r. s., nebylo podmrnek pro Jeho vyhovění.

°

čís.

může se však dovolávati jen postoupený dlužnlk, nikoliv věřitel, který
postup sám provedl, a ~ůsledkem toho a~~ yě~itel postu~it~le, jemuž
byla postoupená pohledavka zabavena a prlkazana k vybram.
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. SI!lI!1y'ený ~ákaz. postupu pohledávky působí i proti třetím osobám
a Jev! ucmky 1 proh postupnlku, jenž o něm nevěděl. Zákazu postupu

před jejím zabave?ím. žalovaný na~}tá jen, že, po~tup nelze uznah za
platný, protože pry se Jan K. pko ventel v zadavacI~ plOtok?lu ze dne
24. června 1932 výslovně vzdal práva postupovay poh!edavky,proh
zemi moravskoslezské osobám třetím mimo pohledavky lIZ Irkvldnr; .zabavená pohledávka nehyla prý v dohě postupu likvidní a stala se l:k~
vidní teprve po postoupení, a to 10, října 1933, ~dy.byly kolaudacl11
operáty schváleny, Oba nižší sO,udy. s~ v, podstate pnpoJlly k tomuto
názoru žalovaného a dovodrly, ze IlkvIdm stala se pohled:,vka, teprve
schválenim operátů a že je proto postup, k němuž došlo pn;d tun, ~~
platný, Není o tom pochybnosti, .že pos~upitelno~t ~ohledavky mm:;e
býti úmluvou mezi stra~amI vyl?u,c.ena a. ze t~kovy zakaz post~pu I:usobí i proti třetím oso bam a JevI uCIl1ek I pral! postupmku, Jenz o nem
nevěděl (rozh, čís, 5396, 6720 a 11.334 sb. n, s,). Než tako':ého. zák~zu
postupu mohl by se dovolávati jen postoupený dlužník, Je?oz prava
k pohledávce byla dotčena, nikoli však věřitel, ktert yostup sam pro,ved~
a jehož práva nikterak dotčena ~ebyla. Proto !I€muze se, ho dovobval!
ani vymáhající věřitel v exekUCI prol! postupItel~ nebot za?a."enrm ~
přikázáním k vybrání nenabývá více práv než mel Jeho dluzmk, kter~
pohledávku postoupil. V souzeném případě mohla by tedy odpo;ro.val!
postupu a také exekuci, na pohledáv~u .j,e~ země n:or~vs~oslezska pko
poddlužnice, kdyby JeJl prava vyplyvaJlcI z porusent zakaz,u .postupu
byla dotčena. Ve sporu hylo sice u~:deno; .že pr~ tato dluzmce, proti
žalobkyni prohlásila, že postup nemuze VZll! na vedomost. To vsak )e
potud nerozhodné, že postoupený dlužník v zásadě nemusí souhlaSIlI
s postupem, protože postup jest smlo~vou m;,"! postupl,telem a postupníkem takže takovÝ odpor postoupeneho dluzmka, ktery nebyl uplatnen
spore~, je pro platnost postupu bezvýznamný a a~i postupte! a~1 vymáhající věřitel nemůže z tohoto odporu postoupeneho dluzmka ntC do-
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vozovati ve svůj prospěch, když práva postupitelova nijak dotčena'
nebyla. Podle toho nesejde ve sporu na to.m, jaká byla úmluva o postupltelnosl! poh~edavky a zd~ byla pohledavka v době postupu likvidní
člh mc. žalobe bylo vyhovel!, k?y'z ve sporu šlo )enom O platnost postupu, prol! Jan~ K~c:vI Ja~?, venteh postupujlclmu a proti žalované
strane Jako vymahaJlclmu venteh vedoucímu exekuci na onu pohledávku
již postoupenou.
čís.
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Přímé daně (zákon ze dne 15. června 1927, čís. 76 sb. z. a n.~.
.. O~por podle §. 357 zákona může se týkati jen berní exekuce již zahaJene a nevztahuje se na pozdější berní exekuci třebaže J'e vedena na

týž předmět.

'

.
»~y~o~ěni odpor.u« ve. smyslu § 357 zákona jest i v tom, že bylo
~trane (JeJlmu pravmmu zastupci) třeba jen ústně (telefonicky) sděleno
ze se exekuce k jejímu odporu zrušuje.
'
(Rozh. ze dne 5.

řijna

1934, Rv II 854/34.)
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nemuze proto býti toto druhé exeku,ční řízení předmětem souz:,ného
sporu a jeho konečného vyřízení. Po právní stránce Je rozhodne, zda
bylo odporu vyhověno. Podle tvrzení žalobkyně se ~ak stalo a bylo tO:TI
advokátní úředník vystupující za žalobkyni uvědomen a byla o tom uvedoměna telefonicky i kancelář Dr. R-a. Tento způsob vyřízení ústním,
po případě telefonickým sdělením je v souhlasu s předpisem § 256
odst. (3) zákona čís. 76/27. Bylo-li žalobkyni sděleno, že se exekuce
k jejímu odporu zrušuje, bylo tím řečeno, že se~dp?ru vyhov~Je. Zrušení exekuce v případě, kde úřad odporu vyhovel, Jest Jen dusledkem
rozhodnutí o odporu, je pak jen interním akte,m exekučního ú~adu" k~erý
je má zaříditi z úřadu, takže by se žalobyne, bylo-ll vyhoveno JeJllllu
odporu, :nohla domáhati zrušen! e;<eku.ce přímo u ex.ek;tčního úřadu
a nikoli zalobou. Proto je po pravlll strance, nerozhodne, ze ve sj)lsec~
zrušení exekuce (jako správní akt) není obsazeno. Bude ~edy jen ,zJIS,trh,
zda bylo zástupci žalobkyně sděleno,
se exekuce zrusuje, v cemz.J~
obsaženo, že se jeho odporu vyhovuJe, CI, zda byl? ~omu ~ak, Jak uV,adl
žalobkyně, po případě svědek R., že P!ý mu .bylo receno, ,ze se »drazba
nebude konati«, v čemž by bylo spatro vah Jen odklad vykonu exekuce
ve smyslu § 360 čís. 3 zák. čís. 76/27.

:1

'I
II
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V berni exekuci k vydobyti daňové pohledávky za L-em byla zabavena kontrolni pokladna. Žalujici firma podala dne 17. října 1931 proti
zabavení odpor podle § 357 zák. o přímých daních, tvrdíc, že si vyhradila k zabavené pokladně vlastnické právo až do úplného zaplacení
kupní ceny. žalobě, jíž se domáhala žalující firma na československém
státu nepřípustnosti exekuce, o b a niž š í s o u d Y vyhověly.
N e j vy Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvolacímu soudu k dalšímu jednání a k novému rozhodnutí.

Dú vo dy:
Ve sporu jde o to, zda bylo vyhověno odporu ze dne 17. října 1931.
Podle vyličení žalované strany stalo se tak tím, že berní úřad k odporu
žalobkyně exekuci zrušil, v čemž by ovšem bylo již také obsaženo, že
odporu vyhovuje, kdežto podle vylíčení žalobkyně se tak nestalo.
Po právní stránce Jest uvésti, že se odpor mohl týkati jen exekuce
již zahájené, tedy exekuce, které se týká zájemní protokol ze dne 28.
května 1931. Této exekuci odporuje podaná žaloba podle prohlášení
žalobkyně. Není správný názor odvolacího soudu, že se odpor ze 17.
říj~a 1931 vztahoval i na pozdější exekuci ze dne 13. června 19G2, protoze tu by se byla žalobkyně musila proti této nové exekuci brániti
novým odporem, který nepodala. V tom má pravdu dovolatelka, protože
se od první exekuce, ať již došlo nebo nedošlo k jejímu zrušení, do
nového zabavení mohly skutkové okolnosti rozhodné pro otázku vlastnictví k zabavené pokladně změniti a musila se žalobkyně proti této
nové exekuci brániti novým odporem. Přes prohlášení žalobkyně netýká
se tedy žaloba, která musí směřovati vždy proti určitému exekučnímu
řízení, jež má býti již v žalobě určitě po značeno, exekuce pozdější a
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Předpisem druhého odstavce § 17 ex. ř. byly jen takové spory vyhraženy k rozhodování exekučnímu soudu,které tkvi svou podstatou ve
skutkové okolnosti, teprve za exekučního řízení vzníklé, takže exe!{učni
řízení samo o sobě jest důvodem žaloby.
Tomu taj{ není, tkvi-Ii vznik sporu proti vnucenému správci velkostatku ve skutečností, že vlastník velkostatku vypověděl žalobce jako
zaměstnance velkostatku ze služeb, čímž i vnucený správce se pokládal
vázán a vzav výpověd' na vědomi, založil na ni další své kroky proti žalobci za exekučníllo řízení.

(Rozll. ze dne 6. října 1934, R I 1099/34.)
Vnucená správa velkostatku O., na němž byl žalobce zaměstnán,
byla vedena u krajského soudu v K. Žalobou, zadanou na okresnim
soudě v H., v jehož obvodu jest velkostatek D" domáhal se žalobce na
vnuceném správci náhrady za bezdůvodné propuštění ze služebního poměru. Námitce věcné a místní nepříslušnosti s o II d P r v é s tol i c e
vyhověl a žalobu odmítl. Rek u r s'n í s o u d zamítl námitku věcné a
místní nepříslušnosti. O ů vod y: Prvý soudce odmítl žalobu pro věc
nou a místní nepříslušnost dovolaného soudu, jsa právního názoru, že
v souzeném případě jest podle § 17 ex. ř. příslušným krajský soud v K.,
u něhož se vede exekuce vnucellOU správou velkostatku O. Jest však
přisvědčiti právnímu názoru stěžovatelovu, že příslušnost, i věcnou
i místní, jest posuzovati ve smyslu § 42 zák. čís. 131/3-1 Sb. z. a n.
o pracovních soudech. Věcná příslušnost dovolaného soudu vyplývá
z ustanovení § 42 zákona o pracovních soudech. Podle tohoto zákonného ustanovení náležejí spory uvedené v §§ I a 2 cit. zák., pokud není
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pro soudní okres znzen pracovní soud neb oddělení okresního soudu
pro spory pracovní, k věcné příslušnosti okresních soudů, ať byla žaloba podána za trvání pracovního, služebního nebo učebního poměru
nebo po jeho skončení a ať jest hodnota předmětu sporu jakákoliv. Jest
nepochybno, že rozepře o náhradu škody z bezdůvodného propuštění
jest sporem ze služebního poměru, jaký má na mysli § 1 cit. zákona.
V § 2 uvedeného zákona jest pak příkladmý výpočet (srov. slovo »zejména«) sporů patřících k příslušnosti pracovních soudů a lze tedy právem usuzovati, že všechny spory nejrůznějšího druhu z poměrů v § 1
uvedených náležejí ku příslušnosti soudů v § 42 uvedených, kteréžto
soudy jsou pak ve smyslu ustanovení § 1 cit. zák. výlučně příslušné,
takže dobrovolné podrobení se příslušnosti jiných soudů nemá právní
účinky. Místní příslušnost prvého soudu jest pak odůvodněna předpi
sem §§ 42 a 3 cit. zák., neboť žalobce (stěžovatel) dle údajů žaloby konal službu (práce) na velkostatku v O., tedy v obvodu okresního soudu
v H. Než nelze pustiti se zřetele ustanovení § 44 cit. zák., který obsahuje výpočet předpisů, které nabytím účinnosti zákona o pracovních
soudech pozbudou platnosti. Tento výpočet jest jen příkladmý, jak o tom
svědčí slovo »zejména«. Z toho jest usuzovati, že nový zákon o pracovních soudech nastupuje na místo všech norem upravujících příslušnost
rozhodovati spory uvedené v prvém odstavci § 1 cit. zák. Jest tedy podle toho i příslušnost cxekučních soudů stanovená předpisem § 17 ex. ř.
naprosto vyloučena v případech, kde spor za exekučniho řízení pokud
se týče za příčinou jeho vzniklý, jest sporem z pracovního; služebního
nebo exekučního poměru založeného soukromoprávní smlouvou, vzniklým mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, jaký má na mysli § 1 zák.
o pracovních soudech.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
O

Ů

vody:

Ustanovením druhého odstavce § 17 ex. ř. byly výlučně přikázány
soudu k projednání a rozhodování všechny spory za řízení
a z něho vzniklé. Jest především uvážiti, zda spor, o nějž
jde, vyhovuje těmto předpokladům zákona, neboť, není-li tomu tak, netřeba ani řešiti otázku, zda výlučná příslušnost exekučního soudu pro
spory v druhém odstavci § 17 ex. ř. vytčené, byla změněna předpisy
zákona o pracovních soudech ze dne 4. července 1931, čís. 131 sb. z.
a n. Předpisem druhého odstavce § 17 ex. ř. byly jen takové spory vyhraženy k rozhodování exekučnímu soudu, které tkví svou podstatou
v nějaké skutkové okolnosti, teprve .za exekučního řízení vzniklé, takže
exekuční řízeni samo o sobě jest důvodem žaloby. Spor, o nějž jde, tkví
však podle skutkového přednesu žalobního v tom, že nový vlastník velkostatku František Š. dal žalobci jednak písemně dne 25. ledna 1933,
jednak. ústně dne 6. února 193'3 výpověď ze služebního poměru a zakázal vnucenému správci, by mu neplnil další platy a deputát, a podle
skutkového přednesu žalobcova vyrozuměl vnucený správce dopisem
ze dne 29. dubna 1933 žalobce, že vnucená správa béře zatím výpověď
vlastníkem velkostatku, Františkem Š-em žalobci danou, na vědomí a
vyzývá proto žalobce, by výpovědi této vyhověl a služební byt vJklidil,
exekučnímu
exekučního
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že pokládá žalobcův služební poměr za zrušený s výhradou ~oud?ího
rozhodnutí a že sama vnucená správa se žalobc.em ne.vstupuJe vubec
v žádný smluvní z~vazek. Již z t~h?to pře.dn.esu !alobmho Jest patrno,
že vznik sporu tkVI ve skutečnosh, ze Franhsek S., Jako nabyyatel ,~el:
kostatku výpověděl žalobce jako správce velkostatku ze sluzeb~ clm~
i vnucený správce se pokládal vázán, a,. v~av v~pověď tuto ','a ve.~om~,
založil na ní pak další své kroky jJroh z~l?bcI. za e;<ekučl1lho r.'ze?l:
Otázku, zda tak učinil právem čih l1lC, lze .reslli J;,n pn rozhodn'.'t~,vec~
samé, o něž tu však nejde. V souze,;é vecI nen! tedy e;ceku,~m r,lZ~m
samo o sobě žalobním důvodem, takze by bez exekučl1lho nzem zalobní důvod nemohl obstáti, když zá~lad spor~ tvo~í výpověď, vla~t~
níka velkostatku. Nesejde al1l na tom, ze vnuceny spravce tuto vypoved
při výkonu vnucené správy snažil se provésti a že pro ,svůj postup vy.mohl si souhlas exekučního soudu ve smyslu § 112' p:vy odstavec ex. r.
(Srov. též komentář k exekučnímu řádu Ne~mann-Llchtblau 192~ str.
113.) Spor nemá tedy povahu rozepře V druhem odstaVCI § 17 ex. r.,naznačené a Droto netřeba řešiti jen teoreticky otázku, zda a pokud predpis druhéh~ odstavce § 17 ex. ř. byl zrušen předpisy zákona o pracovních soudech čís. 131/1931. (Sro vn. sb. n .•s. ]~23~.) ~ap.~de,;é ,usnesení, jímž byl uznán okresní soud v H. za vecne I mlstne pnslusny, Jest
jinak správné (§ 42 zák. čfs. 131/31 sb. z. a n.) a dovolaCí rekurs nemohl míti úspěch.
čís.
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žalobn! žádost, by žalovaný zapl!1ti1 ža]ob 7i číseln,~ ,neuv,:denou
l0/0ni provisi z obratu ze všech obchodu uz~yren~ch v urclte dobe a by
stanovil podle výsledků obch?dnih~ !o~u clsel~~ neu,:,edenou re~une~
raci za tuto dobu žalobci přtpada]ICI, lest !Ieprtpu~tna ~~o neur~~t~st~
byla-li spojena jen se žalobní žádosti, by zalovany za ucelem Z]lstem
oněch obchodů a provísí žalobci z ~ich p~ís:uš~jici~h pře,d]ožil, obchodni
knihy a zápisky a žalobci vydal z mch VyplS, jakoz i ry~ctov::ni. ,
Obchodní pomocnici (zákon ze dne 16. le~~ 1910, C1S. 20 r. ?,ák-!-.
Obchodní pomocník, majleí nárok ~a provlsl. a. na remuneracl, m?ze,
není-Ii zvláštuí úmluvy, žádati na z~estuaY!lteh jen, by.mu ,byl ~~e1e~
výpis z knih a by zaměstuavatel s mm vyuctoval, nemuze však zadatJ,
by mu zaměstnavatel předložil obchodní knihy mimo spor.
(Rozh. ze dne 6. října 1934, Rv I 1085/34.)
žalobce tvrdil v žalobě, že mu přísluší proti žalované !irn~ě náro~
na provisi 35.000 Kč a na remun~~aci 3.000. ISč,. a navrhl; by za:ov~na
byla uznána povinnou, by za ucelem zjlstel1l, ?bC}lOdu uzavren>:ch
v době od 1. ledna 19'32 do 27. dubna 1933 a vyse zaJobcov>: P~?vI.se
z těchto obchodl! předložila obchodní knihy, ~oku9 .se t?~O tyk,ajl, Jakož i zápisky a vydala žalobci výpis z kl1lh, pko,z I vy~ct~valll a za:
platila mu 1% provisi z obratu ze všech obchodu uzavrenych v dobe
od 1. ledna 1932 do 27. dubna 1933 a stanovila žalobci podle výsledku
obchodního roku remuneraci na něho připadajíci za dobu od 1. ledna
1933 do 27. dubna. 1933. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e (p r aCivilní rozhodnuti XVI.
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n í s O U d) vycházeje ze žalobní prosby, shledal ji nejasnou a netakže by rozsudek podle ní nebyl exekučně vykonatelný, a žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Žalobce sice v prvé stolici výslovně prohlásil, že jeho žaloba
míněna jest jako žaloba určovací podle § 228 c. ř. s., ježto prý nelze
žalovati na plnění. Soud není však vázán tímto žalobcovým názorem,
nýbrž naopak, přihlížeje k celému obsahu žaloby a k její konečné
prosbě, musí z úřední moci stanoviti, o jakou žalobu jde, a podle toho
její náležitosti posuzovati. Žalobce nežádá ani, by byl na jisto postaven
právní poměr nebo právo, neb by byla uznána pravost listiny (§ 228 c.
ř. s.), a· žalobní žádost vyvrcholuje v tom, by žalovaná strana byla
uznána povinnou zaplatiti mu I %ní provisi z obratu ze všech obchodů
uzavřených v době od I. ledna 19-32 do 27. dubna 1933 a stanoviti mu
podle výsledku obchodního roku remuneraci za dobu od I. ledna 19-33
do 27. dubna 1933 do 14 dnů pod exekucí. První část žalobní prosby,
týkající se předložení obchodních knih, výtahu z knih a vyúčtování a
směřující také k plnění, není samostatnou částí žalobního nároku, nýbrž
jen úvodem ke zmíněné další, závěrečné jeho části, jejimž předmětem
jest plnění provise a stanovení remunerace. Jest proto žaloba žalobou
o plnění, za jakou ostatně ji žalobce sám v odvolání označuje. Zákon
v § 226 c. ř. s. žádá, by žalobní prosba byla určitá, ,čemuž žalobcův
návrh neodpovídá. Není v něm vůbec uvedena výše částky, již jest žalované straně plniti, a nemůže neurčitost ta býti odstraněna tím, že částku
tu lze vypočítati po zjištění všech obchodl! žalobcem v době od I. ledna
1932 do 27. dubna 1933 uzavřených. žalob ní prosba již sama o sobě
musí býti tak určitá, by rozsudek na základě ni vydaný mohl býti exekvovatelný (§ 7 ex. ř.). Tomu v souzeném případě tak není. Žalobce již
v žalobě uvedl, že mu přísluší nárok na provisí nejméně 35.000 Kč a na
remuneraci nejméně 3.000 Kč, takže si přibližně již nárok svůj odhadl
a proto, jak správně uvedl prvý soud, mohl ihned žalovati o zaplacení
těchto částek a dle výsledků průvodního řízení částky ty zvýšiti nebo
snížiti a tak se vyhnouti neurčité žádosti žaloby. Ostatně podle § 10 zák.
o obch. pom. žalobce na předložení obchodních knih a vyúčtování vů
bec nemá nárok.
Ne j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolání žalobcovu, pokud šlo o nárok na předložení obchodních knih a zápisků žalované firmy, jakož i na
placení provise a stanovení rcmunerace, vyhověl mu však, pokud se týkalo sdělení výpisu z obchodních knih žalované firmy a vyúčtování žalovanou, a napadený rozsudek v tomto směru zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu, by v rámci zrušení dále jednal a znovu rozhodl.
O V

určitou,

dající. Pokud se týče nároků ad bl, c) dovodily nižší soudy správně, že
jde o neurčitou žalobní žádost (§ 226 c. ř. s.), ježto žalobní návrh neuvádí výší částky, kterou má žalovaná firma zaplatiti na pro visí, pokud
se týče na remuneraci, a rozsudek podle žalobního žádání vydaný nemohl by ani založiti způsobilý titul (§ 7 ex. ř.). Nejvyšší soud tento závěr schvaluje. Neprávem se snaží žalobce přípustnost žádosti vyvozovati z ustanovení třetího odstavce čl. XLII uv. zák. k c. ř. s., jež při
pouští výjimku z požadavku určitosti žalobní prosby, byla-Ii se žalobou
o přísežné udání jmění spojena žaloba na vydání toho, co žalovaný dluhuje z právního poměru, jenž jest jí základem. Vždyť nebylo tu žalováno o přísežné udání jmění a obchodní zřízenec, jehož služné závisí
na určitých procentech docíleného hrubého zisku, nemůže se ani domáhati vyjevovací přísahy, že účet je správný a úplný (sb. n. s. čís.
531,2926).
Zbývá ještě žalobní žádost ad a) uvedená. Obchodní knihy žalované,
ani její zápisky nejsou společnými listinami podle čl. XLIII uv. zák.
k c.ř. s. a § 304 c. ř. s., pročež žalobce nemůže povinnost k jích před
ložení mimo spor odvozovati z prvého zákonného ustanovení (sb. n. s.
čís. 5471, 4557, 12936). Smluvní závazek, žalovanou v tomto směru pře
vzatý, žalobce ani netvrdí. Podle posledního odstavce § 10 zák. ze dne
16. ledna 1910 čís. 20 ř. zák. může zaměstnanec bez újmy práv na před
ložení obchodních knih, jež má podle jiných zákonných předpisů, jen
žádati, by mu byl sdělen výpis z knih, o jednáních jeho činností uskutečněných. Ježto není norem, podle nichž by obchodní pomocník mohl
žádati předložení knih zaměstnavatelových mimo spor (Mayer-Griinberg, Kom. 19·11 str.; 156 a násl., sb. n. s. čís. 12936), není žádost opodstatněna, pokud se dotýká předložení knih a zápisků žalované. Žalobce
má však podle posledního odstavce § 10 zákona o obchodních pomocnících nárok, aby mu byl sdělen výpis z knih, a má dále nárok, aby žalovaná firma s ním vyúčtovala, zvláště, když tvrdí (ll. žaloby), že se žalovaná k tomu výslovně zavázala, avšak odpírá s ním vyúčtovati (III.
žaloby). Jelikož žalobní prosba ad bl, c) pro svou neurčitost nemůže býti
podkladem jednání, a prosba uvedená ad a), v příčině předložení obchodních knih a zápisků, není již podle samého přednesu žalobcova
opodstatněna, nepochybil odvolací soud, potvrdiv v těchto směrech zamítací rozsudek prvního soudu (č. 4 § 503 c. ř. s.). Pokud se týče zbývající částí návrhu ad a), vycházel odvolací soud, jak svrchu dolíčeno,
z nesprávného právního posouzení (čís. 4 § 503 c. ř. s.) a důsledkem
tohoto mylného názoru nejednal ve věci samé, jakž podle § .33 zák.
čís. 131/1931 sb. z. a n. bylo jeho povinností, takže pro vadnost řízení
(čís. 2 § 503 c. ř. s.) přezkum napadeného rozsudku je nemožný.

Důvody:

čís.

Žalobce se domáhá na žalované firmě, by, a) za účelem zjištění obchodÍ! uzavřených v době od I. ledna 1932 do 27. dubna 1933 a provisí
z nich mu příslušejících předložila obchodní knihy a zápisky a vydala
mu z nich výpis, jakož i vyúčtování, b) mu zaplatila 1 %ní pravisí z obratu ze všech obchodů uzavřených v dotčené již době, c) stanovila mu
podle výsledků obchodního roku remuneraci na dotčenou dobu při pa-

13828.

Omluva mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, jíž se přesunu je na
pensijního nebo nemocenského pojištění větší než zákonem
stanovený podll na placeni pojistného, jest neplatná.
pojištěnce

(Rozh. ze dne 6.

října

1934, Rv II 399/33.)
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Žalobci byli u žalované firmy od 16. září 1930 do 30. dubna 1931
t. j. p~ dobu ~ Y2 ll1ěsí~ů zaměstná~i v. šestičlenné kapele a bylo umlu~
veno, ze SI cele pOjlstne I pro penslJm, I pro nemocenské pojištění uhradí
zaměstnanci ze svého. žalobou, o niž tu jde, domáhali se žalobci na žalované náhrady polovice pojistného, již měla žalovaná jako zaměstna
vatelka podle zákona platiti ze svého. žalovaná namítla, že ustanoveni
~mlouvy, I;0dle něho~ si ,maj~ žalobci zaprayiti celé pojistné ze svého,
jest platne a pravne ucmne. Pro c e s n I s o udp r v é s t o I i ce
~~Iobu zamítl, maje za to, že us~anovení zákona ze dne 9. října 1924
CIS. 221 sb. z. a n. a ze dne 21. unora 1929 čís. 25 sb. z. a n., která tu
přichází vúv~hu, jsou. povahy dispositivní, že je tedy přípust,:é. dotyčná
ustanovem zakon~ vzajemnou dohodou stran IIbovolne upravIlI a změ
mt!. O d vol a c I s o u d uznal podle žaloby.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Odvolací soud odvozuje z ustanovení §§ 140 a 162 zák. ze dne 9.
~ijna 1924 čís. 221 sb. z. ~ ~. v ~osloy~ zákona ze dne 8. listopadu 1928
~IS. 184 sb. z. a n., Jakoz I z predplsu §§ 11 a 64 zákona ze dne 2:1.
unora 1929 čís. 26 sb. z. a n., zvláště z ustanovení § 170 d) tohoto zá"
kona právní závěr, že jde o dohodu zákonem zakázanou a tedy neplat-

nou, a vyhověl proto žalobni žádosti, jíž se žalobci domáhali na žalované náhrady oné polovice pojistného, již měla žalovaná jako z~měst
~avate~ka podle zákona platiti ze svého, avšak protiprávně ji zadržela
zalobcum, t. J. polovIcI pOjistného pro oba zmíněné obory sociálního
pojištění za všech šest členů kapely. V § 162 zákona čís. ,221/1924
v dosl.ovu. zákona ~ís. 18~/19Q8 sb. z. a n. je výslovně ustanoveno, že
z pOJlstne~o hrad I zamestnavatel I zaměstnanec po jedné polovině,
v ~ 16~, z,: zaměstnav,atel je povinen platiti nemocenské pojišťovně
cele pOjlstne, v § 164, ze může část pojistného, připadající na zaměst
nance při výplatě mzdy sraziti zaměstnanci z jeho platu, a konečně
y § 165, že pojistné, které zaměstnavatel srážel zaměstnanci ze mzdy,
Jest statkem zaměstnavatelI svěřeným. Podobná ustanovení má zákon
čís. 26/1929 sb. z. a n. v §§ 64-68.
Zákon nepřipouští úchylky od
svých předpisů, jimiž jasně byla vymezena nejvyšší hraníce, do níž mohou zaměstnanci býti přidržováni k opatření p"ostředků k úhradě povinností nositelů pojištění. Jde tu o opatření veřejného práva a zákon
by zajisté dal tomu výraz, kdyby byl v interním poměru mezi zaměst
navateli a zaměstnanci chtěl dovoliti přesun v podílech obou skupin na
ú~radě potřeb poj!šťoven. To však nejen že neučinil, nýbrž §§ 260 cl, dl,
zak. o nem. pOJ. (I § 170 dl, e) zák. o pensijním pojištění) prohlašují za
trestné (za přestupek), účtuje-li zaměstnavatel vědomě pojištěnci při
výplatě více na pojistném, než je přípustné podle tohoto zákona neb
sjedná-li s pojištěncem smlouvu, kterou práva vyplývající pro pojištěnce z tohoto zákona mají býti omezena nebo zkrácena. V § 140 zákona čís. 221/1924 v doslovu zákona čís. 184/1928 sb. z. a n. jest dále
ustanoveno, že jsou neplatná ujednání, která by omezovala nebo vylučovala platnost tohoto zákona v neprospěch poJištěnců nebo jejich pří
slušníků, a obdobné ustanovení má zákon čís. 26/1929 sb. z. a n. v § 11.

Ač umístění tohoto paragrafu, zejména v onom zákoně mohlo by snad
vésti k domněnce, že tu jde jen o ujednání ohledně nároků a výplaty dávek, plyne přece z doslovu oněch předpisů a jejích smyslu, že v § 140
zák. o nem. pojištění i v § 11 zák. o pensijním pojištění míněna jsou
všechna uiednání dotýkající se právního poměru pojistného. Je tedy
opodstatněn závěr, k němuž dospěl odvolací soud, že i ujednání, jimiž
se přesunuje na pojištěnce větší podíl na placení premií, nad zákonem
připuštěnou polovinou, jsou zakázána a neplatná. Není-Ii však platná a
závazná dohoda, musí žalovaná firma žalobcům nahraditi vše co si neprávem zadržela při výplatě platů, a žalobní žádost je opod;tatněna ..

čís.

13829.

Byla-Ii správci konkursní podstaty přidělena konkursnim komisapodle § 112 konk. ř. role žalobce a usnesení to se stalo pravoplatným, jest k pravoplatnosti rozřešení otázky aktivní legitimace ke sporu
přihlížeti z úřadu i ve vyšších stolicích, dojde-li k nim věc následkem
přípustného opravného prostředku. Otázkou aktivní legitimace nelze se
zabývati ve sporu, i kdyby rozhodnuti konkursního komisaře neodpovídalo zákonu.
(Rozh. ze dne 11. října 1934, Rv I 2411/32.)
řem

žalobou, o niž tu jde, domáhal se správce konkursní podstaty na
československém státu podle poukazu konkursního komisaře uznání pořadí daní a veřejných dávek, jak k odporu správce podstaty ve lhůtě
stanovené uplatňovanému ve správním řízení upraveny budou jednak
ve druhé, jednak ve třetí třídě konkursních věřitelů. Pro ce s ni

s o udp r v é s t o I i c e žalobu pro tentokráte zamítl. O d vol a c í
s o u d nevyhověl odvolání žalobce, vyhověl však odvolání žalovaného
a zamítl žalobu vůbec. D ů vod y: Správce podstaty popřel pro část
přihlášených vykonatelných pohledávek daní a veřejných dávek opatře
ných exekučními tituly požadované pořadí druhé třídy, o kterém má
rozhodnouti konkursní soud k žalobě, kterou má však podati věřitel,
jehož pořadí bylo popřeno, třebaže o pravosti pohledávky rozhoduje
ťířad správní k návrhu správce podstaty § 112 (2:) konk. ř., ježto jde
o pohledávky vykonatelné, doložené exekučním titulem podle § 1 čís. 13
ex. ř. Byl-li správce podstaty poukázán, by co do popřeného pořadí podal žalobu, stalo se tak neprávem. Bylo věcí správce podstaty, by si
do usnesení konkursního komisaře stěžoval. Správce podstaty není k žalobě aktivně legitimován, a proto nemůže nastati následek § 132 odst.
(4) konk. ř.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvolaCÍmu soudu, by o odvolání znovu rozhodl.
D

ů

vod y:

Správci konkursní podstaty byla přidělena konkursním komisařem
podle § 112 konk. ř. role žalobce a usnesení tú se stalo pravoplatným.
Tím byla pravoplatně rozřešena otázka aktivní legitimace ke sporu.

-

Čís.

-
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K pravoplatnosti jest přihlížeti z úřadu i ve v.yŠŠích stolicích, dojde-Ii
k nim věc následkem přípustného .opravného prostředku. Pravoplatné
rozhodnutí brání tomu, aby o téže věci neb otázce nebylo mezi týmiž
stranami znovu rozhodnuto. Nelze se proto otázkou aktivní legitimace
ve sporu zabývati, i kdyby rozhodnutí konkursního komisaře neodpovídalo zákonu. Poněvadž se odvolací soud následkem odchylného právního názoru nezabýval ostatní částí odvolání,bylo rozsudek zrušiti a
rozhodnouti jak se stalo.
čís.

13830.

Vzdáni se žalobního nároku při zpětvzetí žaloby, jež bylo druhou
stranou přijato, jest bezúčinné, bylo-Ii přivoděno lsti druhé strany.
Pouhé zpětvzeti žaloby bez vzdání se žalobního nároku nenl na závadu novému zažalováni nároku.
(Rozh. ze dne ll.

října

1934, Rv II 590/33.)

Žalobu o nároky ze služební smlouvy proti firmě Sch. zadal žalobce
u živnostenského soudu pod CŽ II 132}30. V tomto sporu vzal
žalobce žalobu zpět vzdav se žalobního nároku. Žalobou, o niž tu jde,
zadanou na pracovním soudě, domáhal se žalobce na firmě Sch. v podstatě týchž nároků jako ve sporu CŽ II I 32}30, a uvedl \' žalobě, že se
ke vzdání se žalobního nároku ve sporu CŽ II 132/30 dal pohnouti slibem žalované (jejího zástupce), že ho přijme zpět do práce, a že žalovaná učíníla slib ten s úmyslem nikdy jej nesplniti, jen aby vymohla na
žalobci zpětvzetí žaloby a vzdání se žalobního nároku. Pro c e sní
s o udp r v é s t o I i ce žalobu zamítl a uvedl v otázce, o niž tu jde,
v d ů vod ech: Ze spisu CŽ II 132/30 bylo zjištěno, že žalobce vzal
tehdejší žalobu zpět a vzdal se současně žalobního nároku. Tím jeho
nárok zanikl vzdáním se, k čemuž je každý oprávněn. O podmíněném
vzdání se nároku není ve spisech CŽ II 132/30 nic uvedeno. Jde o vzdání
se nepodmíněné. Ku tvrzení, že byl uzavřen smír, že žalovaná smír nedodržela, jakož i, že žalovaná smír uzavřela ve lstivém úmyslu, žalobce
do práce nepřijmouti a dosáhnouti na něm vzdání se žalobního nároku,
netřeba přihlížeti. Odporuje to protokolu živnostenského soudu, a,
i kdyby smír žalobcem tvrzený byl skutečně uzavřen, což protokolem
není prokázáno, mohl by se žalobce nanejvýše domáhati jen dodržení
smíru se žalovanou, nikoli pllvodního nároku. Nárok ze smíru není před
mětem žaloby" nelze proto o něm rozhodovati. O d vol a c í s o u d
napadený rozsudek potvrdil, odkázav k důvodům rozsudku prvého
soudu.
Ne j vy Š š i s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvolacímu soudu, by dále jednal a znovu rozhodl.
původně

983

lovanou mohl proti ní uplatňovati jen nárok ze smíru, nikoliv však nárok uplatňovaný v dřívějším sporu CŽ II 132/30. V souzeném případe
podle protokolu ze dne 24. října 19'30, CŽ II 132)30-6 vzal žalobce žalobu zpět, vzdav se dalšího ža!obního nár.oku., Vzd~~i se ~ároku opr~v~
něným (§ .1444 obč. zák.), Jez bylo zavazanym prIJato, lest obhgacnt
smlouvou mezi nimi, na niž jest použíti všeobecných předpisů o uzavírání a platnosti smluv (§§ 861 a násl. obč. z4k.). O' tom, že vzdáni se
žalobniho nároku žalobcem bylo žalovaným příjato, nelze pochyboval!;
vždyť žalovaný právě v souzeném sporu uplatňuje toto vzdání se žalobcovo. Podle § 870 obč. zák. není povinen dodržeti smlouvu ten, kdo
byl k ní p~iveden ;Jruhou stranou lstí., ž>alobc~ svým přednese!", o němž
nabízel dukaz vyslechem stran, prave dohcoval, ze byl pnveden ke
vzdání se žalobnlho nároku druhou stranou lsti. Tato tvrzená okolnost
jest pro rozsouzení projednávaného sporu závažná. Bude-Ii totiž prokázáno tVl zení žalobcovo, že byl přiveden ke zpětvzetí žaloby a ke .
vzdáni se žalobniho nároku slibem žalované, že ho přijme opět do
práce, a že žalovaná učinila slib ten s úmyslem nikdy jej nesplniti, jen
aby vymohla na žalohci zpětvzeti žaloby a vzdání se žalobního nároku,
pozbude vzdání. se nároku ~alob<;e~1, při voděné lstí, žalo~ané, ~ro ž~
lobce závaznostI. Pouhé zpetvzel! zaloby bez vzdant se zalobntho naroku nebráni tomu, aby týž nárok nebyl znovu zažalován, pokud se týče
zpětvzetí žaloby bez vzdání se žalobního nároku nelze s úspěchem
uplatňovati hmotněprávní námitkou, byl-Ii nárok, jenž byl předmětem
zpětvzetí žalobv, znovu zažalován. Jest proto v tom, že odvolací soud
neprovedlo uvédeném přednesu žalobcově. důkaz výslechem stran, jenž
tu jediné přicházel v úvahu, spatřovati vadu odvolacího řízení, jež byla
způsobilá zameziti úplné vysvětlení a důkladné posouzení rozepře
(§ 503 čís. 2 c. ř. s.), zejména, uváži-Ii s~, ž~ žalovaná ant. v, řizen! pfed
pracovním soudem ani v oeJvolaCl111 hzen! nevznesla pnych namltek
proti žalobnímu nároku. Jen ještě se podotýká, že nezáleži na tom, že
nebylo do protokolu ze dne 24. řijna 193'0, CŽ II 132'j3Cl-6 pojato, proč
došlo ke vzdání se žalobniho nároku a ku zpětvzetí žaloby.
čís.

13831.

Služební poměry železničnlch zaměstnanců.
Postupem předepsaným v § 70 vl. nal'. ze dne 5. března 1927, čis. 15
sb. z. a n., jest se domáhati i opravy nesprávné výměry nebo výplaty
odpočivných (zaopatřovacích) požitků, postup ten nemusí však býti zachován i v připadech, kde další výplata vyměřené již pense byla pensionovanému zaměstnanci čsl. státních drah odepřena z důvodu, že nabyl schopnosti ku práci. Nepřichází tu proto v úvahu propadná devadesátidenní lhůta podle § 2 zákona ze dne 15. října 1925, čís. 217 sb.

z. a n.
(Rozh. ze dne ll. řijna 1934, Rv II 200/3'4.)

Důvody:

Právem vytýká dovolatel právní mylnost (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) názoru
nižších SOUdťl, že vzdání se žalobního nároku jest pro něho závazné
i tehdy, bylo-Ii na něm lstivě vylákáno, a že by na základě smíru se ža-

Žalobce byl pomocným zaměstnancem československých státních
drah. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se na československém státu vyplácení další pense měsíčních 425 Kč. O b a niž š í s o u d y žalobu
zamítly.

i·i
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věc

-

Čís.

13831 -

čís.

13832-,
985

N e j v y Š š i s o u d zrušil rozsudky obou nižšich soudů a vrátil
soudu prvé stolice, by o ní dále jednal a znovu rozhodl.
Důvody:

Od~ol~cí soud potvrdil zamítavý rozsudek prvního soudu jen z dů
vodu, ze zalobcl bylo dne 20. lIstopadu 1932 doručeno rozhodnutí mimisterstva železnic ze dne 7. října I 93Q, jímž bylo zamítnuto jeho
~dvolání proti .za~tavení výplaty za?pa!řovacich požitků, provedenému
redltelstvlm statmch drah v B., a ze zaloba nebyla u soudu podána
v'propadné lhůtě dev~desáti dnů podle § 2 zákona ze dne 15. října 1925
ČIS. 217 sb. z. a n. Pn tom vychazel odvolací soud z názoru že v souz;ném sporu jde o nárok, o němž platí předpisy § 70 vládního nařizení
ČIS. 15/1927 sb. z. a n. a § 47 vládního nařízení čís. 96il930 sb. z. a n.
Názor ?dv?lac!ho soudu j~st vš~k právně mylný, neboť tyto předpisy
se netykajl naroku, jehoz se zalobce touto žalobou domáhá. Není
sporné, že žalobce byl pomocným zaměstnancem čsl. státních drah.
V žalobě uvedl, že mu byla od 29. května 1929 vyměřena pense 5.100 Kč
,:očně, že této pense požíval a,ž do 2. září 1932. kdy mu bylo oznámeno,
ze m,: p~n~e, n e ,bu d e d a I ~ vy plá cen a, protože je způsobilý
k zamestnam, ze vsak podle sveho stavu dosud není způsobilý zastávah zaměstnání, takže mu pense přísluší i nadále. Domáhá se proto na
žalované straně další výplaty pense 425 Kč měsíčně. Žalovaná strana
přizn~!~, že žalo?c,i byla vyměřena s platností od 29. května 1929 pense
ve VySl, jak, uvadl! a to na dobu neschopnosti k práci, a že výplata
pense byla zalobcl zastaverfa dnem 30. září 1932, prý právem, ježto
nabyl znovu dřívější schopnosti k práci. Spornou jest tedy otázka, zda
zastavení další výplaty vyměřené pense, jejíž výše sporná není se stalo
práv~m či neprá~em. V § 70 vlád., nař. ~ís. 15{1927 sb. z. a n. 'jest pře
depsan postup, jak jest se domahatr upravy nesprávné výměry nebo
výplaty služebních příjmů. Podle § 47 odst. (2) vlád. nař.čís. 96/
1930 sb. z. a n. platí od vyhlášení zákona čís. 7011930 sb. z. a n.,
ode dne 17. června 1930, ustanovení § 70 vlád. nař. čís. 15/1927
sb. z:. a ? pro za~ěstn~nce a pozůstalé po nich, jimž byly povoleny
odpoclvne (zaopatrovacl) platy podle uvedeného vládního nařízení.
toho sice vyplývá, ŽC postupem předepsaným v § 70 vlád. nař.
CIS. 15<1927 sb. z. a n. jest se domáhati též opravy nesprávné výměry
nebo vyplaty odpočivných (zaopatřovacích) požitků, ale v souzené věci
nejd; vůbec ? úpra~uslu~eb~~ch ,příjmů a ?ejde tu aní o výměru odpočlvnyc.~ platu, protI j;chz V:(SI zalobc; n!c nenamítal. Sporná otázka
byla jlZ vytčena tak, ze jde jen o opravnenost zastavení další výplaty
vyměřené pense. Ani ve vládním nařízení čís. 15/1927 sb. z. a n. ani ve
vládním nařízení čís. 96/1930 sb. z. a n., ani v žádném záko;,ě není
stanoveno, že postup předepsaný v § 700 vlád. nař. čís. 15/1927 sb. z.
a n. musí býti zachován í v případech, kde další výplata vyměřené již
pen,se byl,: penslOnovanému. zamě~t?anci čsl. státních drah odepřena
z duvodu, ze nabyl schopnostI k pracl. Nelze proto souhlasiti s názorem
že v souzené věci šlo o soukromoprávní nárok, o němž má podle zákonŮ
o, tom vY,daných rozhodnouti úřad správní (§ 105 ústavní listiny a § 1
zakona ČIS. 217/1925 sb. z. a n.) a který by musil býti uplatněn žalobou
v propadné lhůtě devadesáti dnů podle § 2 zákona čís. 217/1925 sb. z.

?

-

a n. Rozhodnutí čís. 12.225 sb. n. s.,. na něž poukázal odvolací soud, se
nehodí na souzenou věc, ježto mělo zcela jiný skutkový a právní základ.
Protože ze stejně mylného právního názoru vycházel i soud první stolice
a oba nižší soudy právě pro tento mylný názor se vůbec neobíraly rozhodující a mezi stranami spornou otázkou, zda zastavení další Výplaty
žalobcovy pense se stalo právem či neprávem, a neučinily zjištění o tom,
zda žalobce nabyl zase schopnosti k práci, jest nejen dzení odvolací,
nýbrž i celé dosavadní řízení neúplné.
čís.

13832.

železniční zaměstnanci.

Srážení pensijních příspěvků ze služebního platu železničního zaměstnance nelze pokládati za »úpravu služebních poměrů« ve smyslu
§ 70 vládního nařízení ze dne 5. března 1927, čís. 15 sb. z. a n.
železniční úřady nejsou jako ú řad y spr á v n i (§ 1 zákona ze
dne 15. října 1925, čís. 217 sb. z. a n.) povolány rozhodovati i o námitkách železničnich zaměstnanců proti nesprávné výměře pensijních při
spěvků a o jejich nárocích na vráceni těchto příspěvků, byly-Ii sráženy
neprávem.
(Rozh. ze dne 11.

října

1934, Rv II 634/34.)

Žalobci, železničnímu zaměstnanci, strhoval železniční erár v letech
1925 až 1930 na pensijních příspěvcích ročně II liz % z pensijní základny. žalobu, jíž se domáhal na československém státu zaplacení
4.800 Kč, odůvodňoval žalobce takto: Podle stanov pensijního fondu, a
to podle § 7 těchto stanov, byl žalobce povinen platiti a také platil od
1. září 1929 na pensijních příspěvcích II liz % z pensijní základny. Podle těchto stanov čítá se každý plný rok, po který' byl příspěvek placen,
pro, výměru pense za 1 Yz roku. Takto dosáhl žalobce nároků na pensi
ve výši celé pensijní základny dne 1. července 1926. Od té doby mělo
mu býti podle § 7 stanov pensijního fondu sráženo jen 8% z rozdílu
mezi pensijní základnou odpovídající skutečným požitkům a mezi pensijní základnou, jakou by měl v době dosažení pensijní základny. žalovaná strana srážela však žalobci i po dosažení pensijní základny dále
11 liz % místo uvedených 8%, Tím byl žalobce poškozen v době od 1,
července 1926 do 300. června 1927 o 1.200 Kč a v další době ještě o dalších 3.600 Kč. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly,
N e j v y Š š í s o u d .zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc
prvému soudu, by o ní dále jednal a ji znovu rozhodl.
Důvody:

Odvolací soud potvrdil zamítavý rozsudek první stolice jen z dů
vodu, že žaloba nebyla podána v propadné lhůtě podle § 2 zák. ze dne
15.října 1925 čís. 217 sb. z. a n. Při tom vycházel z názoru, že vyměřo
vání pensijních příspěvků jest nerozlučnou a podstatnou součástí rozhodováni o výši služebních příjmů aktivního železničního zaměstnance
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podle § 70 vládního nařízení čís. 15/1927 sb. z. a n. Dovolatel právem
vytýká, že tento právní názor jest mylný. Žalobce dovozoval v žalobě,
odvolávaje se na stanovy pensijniho fondu československých státních
drah, že mu mělo býti sráženo ze služebního platu - počínajíc dnem
1. července 1926 - na pensijních příspěvcích jen 8%, že však mu bylo
sráženo i po 1. červenci 1926 plných 11 V2 %, a domáhal se proto na
žalované straně vrácení obmezené částky 4.752 Kč, která prý mu byla
St ažena neprávem. Žalobce nebrojí tedy proti výměře svých služebních
požítků a neopírá žalobní nárok o novou úpravu neb opravu služebních
příjmů, provedenou na základě vládního nařízení čís. 15/1927 sb. z. a n.,
nýbrž výslovně jen o nesprávné srážky pensijních příspěvků na základě
stanov fondu československých státních drah. Povinnost zaměstnanců
československých státních drah, platiti pensijní příspěvek, jest stanovena
v § 83 vládního nařízení čís. 15/1927 sb. z. a n., v jehož odstavci
druhém se pravi, že pensijni příspěvek se sráži v měsíčních částkách ze
služebního platu. Sráženi pensijních příspěvků ze služebního platu, jak
se v souzené věci stalo, nelze pokládati za »úpravu služebních příjmů«
ve smyslu § 70 uvedeného vládního nařízení, neboť při něm jde jen
o úpravu způsobu, jakým pensijní příspěvek má býti zapravován. Vymě
řování pensíjního příspěvku samo se děje podle pensijní základny a
vládní nařízení čís. 15/1927 sb. z. a n. neobsahuje žádného předpisu
o tom, že železniční úřady jako úřady správní j~ou povolány rozhodovatí též o námítkách železničních zaměstnancu proti nesprávné výměře
pensijních přispěvku a o jejich nárocích na vrácení těchto příspěvku,
byly-Ii sráženy neprávem. Nárok žalobou vymáhaný jest sice nepochybně nárokem soukromoprávním, avšak nejde tu o takový soukromoprávní nárok, o kterém má podle zákonů o tom vydaných rozhodovati
úřad správní (§ 105 ústavní listíny a § 1 zákona čís. 217/1925 sb. z.
a n.). Nejvyšší soud vyložil již v rozhodnutích čís. 9875, 11.897, 12.225,
12.633 a 13.457 sb. n. S., na něž se pro stručnost odkazuje, že jen nároky
dovozené z nové úpravy platové, provedené podle § 219 platového zákona a § 70 vládního nařízení čís. 15/1927 sb. z. a 11., byly jako nároky
soukromoprávllí přikázány zákonem k rozhodování úřadum správním,
a dolíčil, že vládní nařízení čís. 15/1927 sb. z. a n. má v tomto směru
moc zákona, ježto bylo vydáno na základě zákonného zmocnění (§ 2101
platového zákona) v jeho mezích a ve shodě s ním a bylo řádně vyhlášeno. Na nárok žalobcem uplatňovaný se však nevztahuje ustanovení
§ 70 vládního nařízení čís. 1.5/19'27 sb. z. a n. a nelze na něj použíti ani
předpisu § 105 ústavní lístiny a § 1 zák. čís. 217/1925 sb. z. a n. Neobstojí proto jediný důvod, z něhož odvolací soud uznal zamítnutí žaloby
prvním soudem za opodstatněné. Ježto také první soud vycházel ze stejného mylného názoru právního a ježto se ani odvolací soud, ani první
soud vůbec neobíraly meritem sporu, jest dosavadní řízení neúplné.
čís.
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O kontrolním právu veřejného společníka jest z á s a dně rozhodovati v řízení nesporném, předpokládajíc, že rozhodnuti nezávisí na zjištěni sporných okolností, jež by mohly býti objasněny jen iormálním
pruvodním řízením.
(Rozh. ze dne 12. října 1934, R I 908/34.)

Veřejný společník S. navrhl, by veřejnému společníkuč-ovi bylo
přikázáno předložiti obchodní knihy, doklady, spisy a sděliti bilanci.
S o udp r v é s tol i ce návrhu vyhověl. Rek u r sní. s o u d zrušil
napadené usnesení a odkázal navrhovatele s návrhem na pořad práva.
Ne j v y,š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu navrhovatelovu.
Důvody:

Jest sice přisvědčíti názoru rekurentovu, že z á s a dně má býti
o kontrolním právu í veřejného společníka ve smyslu čl. 105 obch. zák.
rozhodováno v řízení nesporném, mluví pro, to nejen nauka (Randa: Oas
Oesterreichische Handelsrecht, ll. díl, II. vyd. str. 142, Otl: Geschichle
und Grundlehren des bsterreichischen Rechtsflirsorgeverfahrens str. 101
a násL), nýbrž i účel, zameziti vedeni dlouhých a nákladných sporů pro
neshody společníků v případech, kde je lze zákrokem nesporného soudce
snadno odstranití. Plenární rozhodnutí ze dne 23. dubna 1931 uveřejněné
pod čís. 10.714 sb. n. s. projednává sice případ kontrolního práva ti'"
ch é h o společníka podle čl. 253 obch. zák., které lze uplatňovati v ří
zení nesporném, avšak jeho Odllvodnění nevylučuje použití zásady i m
obdobný případ veřejného společníka, ovšem předpokládajíc, že rozhodnuti nezávisí na zjištění sporných okolnosti, které by mohly býti objasněny formálním průvodním řízením. V takových případech jest odkázati navrhovatele na pořad práva. V souzeném případě nemá sice
společenská smlouva zvláštní ustanovení o kontrolním právu společníku
podle čl. 105 obch. zák. a platil by tedy předpis zákona, a mohlo by býti
použito nesporného řizení k vyřízení návrhu. Než odpůrce namítal, že
došlo mezí stranami k do hod ě ze dne 22. června 19'31, podle níž byl
poměr mezí nimi vzhledem k čl. 105 obch. zák. posJaven na podklad
s m I u v n í, a že byla uzavřena dohoda o opatření dokladů a o provádění revise, že však navrhovatel tuto dohodu nesplnil, jí porušil a pokračuje v nesporném řízení v úmyslu odpúrce šikanovati. Navrhovatel popírá, že jeho právo kontrolní závisí na jíných podmínkách než podle
zákona. Podle toho jsou okolnosti upravující základ oprávnění společ
níků smlouvou mezi stranami sporné, a mohou případné rozpory býti
odklizeny jen řádným průvodním řízením. K tomu nestačí jen znáti obsah
mimosoudní dohody, nýbrž jest zjístiti, zda byla splněna dohoda, Byla
proto v tomto případě věc rekursním soudem právem odkázána na pořad
práva, a neni tu zmatečnosti podle § 41 odst. (2) d) zák. čís. 100/1931
sb. z, a n.
čís. 13834.
Vlastník nemovitosti jest oprávněn žádati o změnu pořadí dvou přímo
za sebou následujících poznámek pořadí pro zamýšlené zadlužení, před
loživ usnesení o poznámkách pořadí.
Klnihovní věřitel nemůže se tu dovolávati ochrany důvěry ve veřejné
knihy, muselo-li mu i v době sepsání dlužního úpisu, i v době podání
knihovnl žádosti býti známo, že nastala změna v pořadí poznámek,
ana poznámka současnosti obou poznámek byla vymazána.
(Rozh, ze dne 12.

října

1934, Rl 976/34.)
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Na dlužníkově nemovitosti bylo poznamenáno pod č. d. 4566 pořadí
pro zadlužení do výše 450.000 Kč s účinkem do 30. listopadu 19'27 a pod
č. d. 4567 pořadí pro zadlužení do výše 135.000 Kč s účinkem do téhož
dne. Oba knihovní návrhy došly na knihovní soud dne 30. listopadu 1926
současně a současnost byla v pozemkové knize vyznačena. Dne 31. prosince 1926, kdy ještě žádná zástavní práva pro svrchu uvedená zadlužení
do výše 450.000 Kč a 135.000 Kč do knih pozemkových zapsána nebyla, žádal dlužník na knihovním soudě, by shora zmíněné pořadí pro
zadlužení bylo pozměněno tak, že předcházeti má pořadí pro zadlužení
do výše 450.000 Kč před pořadím pro zadlužení do výše 135..000 Kč.
K n i h o v n í s o u d vyhověl tomuto návrhu dlužníka, jakož i jeho dalšímu návrhu, by bylo vymazáno, že oba návrhy došly současně. V pořadí pol. 21 vymohla si banka L. dne 25. listopadu 1927 vklad zástavního práva k zajištění svých pohledávek do výše 450.000 Kč, a téhož
dne vymohla si Občanská záložna v L. pořadí pol. 22 vklad zástavního
práva pro svou pohledávku 1010.000 Kč. Rozvrhuje nejvyšší podání za
exekučně prodanou nemovitost přikázal s o udp r v é s t o I i c e zbytek
nejvyššího podání bance L., zamítnuv odpor Artura F-a, postupníka Občanské záložny v L. Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil.
Nejvy

Š
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současnosti, jež byla opravena podle. § 104 dmhý .odstavec knih. z~k.,
neb o postoupení pořadí, a nahlédnutltn do sbrrky IIsÍln by se byla presvědčíla, že skutečně jde o změnu.~ořadí. Nechala-II to postupltelk~ ~~z
povšimnutí, nemůže ji to omlUVItI,. ana by. nebyla Jednala. v duvere
v knihy veřejné, a nemohlo by to all! postu~nlI:a omlouvatI. Y,ymaz so,u~
časnosti na místě poznamenání postoupem prednosh nemuze na veCl
nic změniti. Má-li tedy pořadí zápísu zástavního práva zmíněné banky
Č. d. 4566 a zápisu dovolaciho rekurenta č. d. 4567, jes!.p~tr~o, že podl~
~ 29 odstavec 1 kníh. zák. a §§ 66 a 77 odstavec 3 CIS. 1 Jedn. r. ma
zástavní právo banky přednost.
čís.

13835.

Podle § 232, třetí odstavec, c. ř. s. (čl. Ii. čís. 4 zákona ze dne
19. ledna 1928 čis. 23 sb. z. a n.) zachovává se včasným podán~ odmítnuté žaloby' u soudu procesního i lhůta stanovená pojišťovaciml podmínkarni k podání žaloby.
(Rozh. ze dne 12. října 1934, R I 1002/34.)

dovolacímu rekursu.

vod y:

Mylný jest názor dovolacího rekurenta, že vlastník ·nemovitosti nemÍlže vůbec nikdy změniti pořadí dvou přímo za sebou následujících
poznámek pořadí pro zamýšlené zadlužení (§ 53 knih. zák.). Neboť žádost o zápis zástavniho práva v poznamenaném pořadí může podle § 56
knih. zák. podati ve lhůtě § 55 knih. zák. nejen vlastník nemovitosti, jenž
si poznámku vymohl, nýbrž í ten, kdo předloží usnesení povolující poznámku, pokud má listinu ke vkladu schopnou. A podle § 58 odstavec
druhý knih. zák. mŮže býti před uplynutím zákonné lhůty povolen výmaz
poznámky, předloží-li se vyhotovení o povoleni poznámky. Z toho patrno,
že nakládati může s poznámkou v zákonné lhůtě ten, kdo může předložiti
vyhotovení onoho výměru. Žádal-li vlastník nemovitostí dne 21. prosince 1926, tedy ve lhůtě končící 30. listopadu 1927, o poznamenání
přednosti pro poznámku 21 na listě C před následující položkou 22,
předloživ usnesení o poznámkách pořadí, učinil tak v mezích svého
práva, an dovolací reku rent ani netvrdil, že usnesení o poznámce pořadí
odevzdal povinný již před tim postupitelce dovolacího rekurenta Občanské záložně v L., nýbrž vyslovuje a to teprve v dovolacím rekursu
jen tuto možnost. Usuzuje-li rekursní soud, že postupitelce musilo býti
i v době sepsání dlužního úpisu i v době podání knihovní žádosti známo,
že nastala změna v pořadí poznámek, docházi k závěru a nejde o rozpor
se spisy. Závěr ten je správný, ana postupitelka musila nahlédnutím do
pozemkové knihy zjistiti, že poznámka současnosti obou poznámek byla
vymazána, z čehož musila souditi pří průměrné opatrnosti, že v pořadí
poznámek nastala změna. Ovšem, že výmaz současnosti obou podání a
poznámky nemohl zpllsobiti změnu skutečnosti, že obě podání došla
současně, avšak byl důkazem toho, že buď šlo o chybu ve vyznačení

žalobce byl pojištěn II žalované pojišťo,vny pr,:ti požár~. P:oti ž':lobě, jíž se žalobce domáhal na žalované nahrady ,skody, JI~ l?ry utrpel
tím, že za požáru u souseda byl nucen strhnoutI strechy chlevu .a kolny,
namítla žalovaná mimo jiné opožděnost žaloby. Pro c e s n I s o u d
p r v é s tol i ce (okresní soud obchodní v Praze) žalobu, zamítl. D ů ~
vod y: Jest zjištěno, že podle čL 24 pojišťovadch podm1lle~, .zamlt:-ll
pojíšťovatel nárok naň vznesený, Jest prost zav~zkll k plne.ll!, ne~~-I~
nárok na plnění do šesti měsiců so~dně nplatňovan: T~to lhuta poc~na
uplynutím dne, kterého se zamlt~ut: sta:o protI p0J'stlllko~1 n:b .opravněnci doporučeným dopisem, v nemz udana Jest Ihuta a pravlll m;sle~ek
spojený s jejím uplynutím. Jest zjištěno, že podmínce o stanovem lhuty
k uplatňování nároku proti straně žalované, bylo žalovanou. s!ra~ou 0ct.~
sláním dopisu ze dne 25. 'dubna 1~32 ve smy~lu ustanov~m cl. 24 ,poJ~s~
ťovacích podmínek vyhověn? Konclla !~dy lhuta k ~oudmmu upl,~tnovall!
nároků proti žalované strane dne 25. rIJna 1932. Z~lob.a byla vsak p?dána teprve dne 29. července 1933, tedy po uplynulI Ihuty. Okolnost, ze
II okresního soudu v K. (na Slovensku) byla dne 1~. čer,;ence 1932, tedy
včasně podána žaloba, domáhající se nároku, ktery nylll u tohoto s?udu
žalobou, O niž tu jde, jest uplatň,ov~n, njc net;tění na posouz,e~í otazky,
zda u zdejšího soudu byla žaloba vcasr;e P?~ana',.~stano.vem <;1. 24 pojišťovacích podmínek o soudním uplatnovam pO]lsťovaclh? ,nar?k~ .r;e~
má zajísté jiný smysl, než, Ž': n~rok n;usí, bý!i ve, st.anove.ne seshmeslcm
lhůtě uplatňován u soudu vecne I mlstne pnslt:sneho. JIll~k, by s!anovení lhůty šestíměsí~ní vůbec nep;ě!o ,s~yslu, Je}to by 'poda~a~;n: za~ob
u soudů nepříslušnych mohl pO]lsteny IIbovolne ,tuto seshmeslc':llhu:u
prodlužovati. O d vol a c. í s o u d zr~šil napadeny rozsudek a vrahl v~c
prvému soudu, by vyčkaje pravomocI ]I znov:, proJedn.~1 a ro~hodl. D u.vod y: Mezi stranami bylo ujednáno, podle cl. 24 pO]lsťovaclch podml-
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nek, že, zamítl-lí pojíš1'ovatel nárok naň vznesený, jest prost závazku
k plnění, není-li nárok na plnění do 6 měsíců soudně uplatňován. Tato
lhůta počíná uplynutím dne, kterého se zamítnutí stalo proti pojistníkovi
Ileb oprávněnci doporučeným dopisem, v němž jest lhůta uvedena a právní
následek s jejím uplynutím spojený. Tuto lhůtu š~sti měsíců jest tecly
poklada_Í! ~a smluvm Ih;ttu propadnou. Jde o otnku, zda ustanovení
§ 232 treh odstavec c. I. s., podle něhož právní účinky podání žaloby
tr~ají, byla-Ii ža!?ba_ s~udem odmítnu~a pro nepříslušnost, když byla poDana znovu u pnslusneho soudu do tnceh dnu od právm moci usnesení
žalobu odmitajícího, týká se i žalob, které podle ujednání stran vázány
jsou na lhůtu propadnou, když sice byly podány ve lhútě II soudu nepři
slušného, avšak po odmitnutí byly znovu podány u soudu příslušného
po projití propadné Ihťtty. Toho druhu jest tato žaloba. Podle zjíštění
prvého soudu byla ve lhútě 6 měsíců, tedy včas, podána u okresního
soudu v K. totiž před 25. říjnem 1932. Na základě spísů okresního
soudu v K. jest zjištěno, že žaloba téhož obsahu, jak je tato, byla tam
podána dne 19. července 1932, že byla tímto soudem pro místní nepří
slušno~t odmítnuta usnesením ze dne 12. října 1932, jež bylo potvrzeno
kraJskym soudem v K. pko soudem rekursním usnesením ze dne 25.
května 1933, jež vypraveno bylo kanceláří okresního soudu v K. na
strany dne 14. července 1933 a zLIstalo právoplatným. Tato žaloba byla
podána u okresního soudu obchodního v Praze dne 29. července 1933,
tudíž ve lhůtě třicetidenní stanovené v § 232 třetí odstavec c. ř. s. Toto
ustanovení bylo zavedeno hlavně s ohledem na § 184 na Slovensku platného civ. sud. por. Obě tato zákonná ustanovení nepraví nic bližšího
o tom, co rozuměti soukromoprávními následky podání žaloby. Výklad
pojmu lest opříti_o, usta.novení soukroméh? práva. V souzeném případě
Jde o narok z pOjlstovacl smlouvy. Tento narok podle čl. 24 všeobecných
pojišťovacích podmínek zanikne, není-li ve lhůtě propadné šesti měsíců
II soudu uplatňován. To znamená, že se zachová včasn)rm podáním žaloby. Je to tudíž soukromoprávní následek podání žaloby, í když byla
podána u nepříslušného soudu, ježto čl. 24 všeobecných pojišťovacích
podmínek mluví jen o uplatňování u soudu a není tam zmínka, že by
uplatňování to muselo se státi II soudu příslušného.
Tento soukromoprávní následek zanikl odmítnutím žaloby, protože odmítnutím žalobv
končí zahájený spor. Výjimka z tohoto pravidla po ustanovení § 26'1
šestý odstavec c. ř. s. jest právě § 232 třetí odstavec, c. ř. s., podle ně
hož trvají dále soukromoprávní účinky zahájeni sporu pokud se týče podání žaloby, jestliže po právoplatném odmítnutí byla žaloba do třiceti
dnů znovu podána u příslušného soudu. Nelze seznati, proč by se tohoto
ustanovení nemělo použíti na lhůty propadné. Nejde tu o přerušení nebo
stavení propadné lhůty. Propadná Ihltta neměla v zápětí zánik práva žalobního, protože žaloba byla včas podána. Jde jen o prodloužení soukromoprávních následkťt podemí žaloby a nikoliv o prodloužení neb pře
rušení neb stavění propadné lhllty. Nelze proto souhlasiti s názo'rem
prvního soudu, že by podáváním žalob u soudů nepříslušných mohl pojištěný libovolně tuto šestiměsíční lhútu prodlužovati a žalovaná strana
beztak ihned po ohlášení škodného případu provede vždy potřebná šetření. Odvolací soud jest proto toho názoru, že v souzeném případě byla
žaloba vzhledem k ustanovení § 232, třetí odstavec, c. ř. s. podána včas.

N e j v y Š š i s o u cl

nevyhověl

rekursu.

Důvody:

Ustanovení § 261 šestý odstavec c. ř. s. zařazené v obdobném doslovu článkem III. čís. 8 zákona čís. 23/28 sb. z. a n. do ob. s. por.,
upravuje procesní právní účinky zahájení sporu (§ 233 c. ř. s.) a podání
žaloby a početí sporu (§§ 147 a 180 ob. S. pOL), kdežto § 232 odstavec
třetí c. ř. s. a obdobný předpis § 184 ob. S. pOL upravuje soukromoprávní účinky spojené s podáním žaloby u nepříslušného soudu, byla-Ii
žaloba znova podána u příslušného soudu do třiceti dnů od právní moci
usnesení odmítajícího pro nepříslušnost žalobu. Zcela správně proto dolíčil odvolací soud, že v souzeném případě jde o soukromoprávní a nikoliv o procesní účinky žaloby podané do třiceti dnů od pravoplatností
odmítavého usnesení, a stačí poukázati na odůvodnění rekursního soudu,
jež rekursními vývody vyvráceno nebylo. A pokud rekurentka poukazuje
k tomu, že by timto způsobem mohl pojistník podáváním žalob u libovolných soudů nepříslušných oddalovati zahájení sporu u soudu přísluš
ného clo doby, až by pojišťovací ústav ke své škodě důkazní prostředky
pozbyl, přehlíží, ze podle § 232 třetí odstavec c. ř. s. (§ 164 ob. s. por.)
jen jedině podání žaloby u nepříslušného soudu nemá vliv na soukromoprá~ní účinky, byla-li žaloba do třiceti dnLI podána u příslušného soudu,
takze opětováním žaloby II jiného, avšak opětně nepříslušného soudu žalobce tuto výhodu ztrácí a nemůže takovým způsobem spor protahovati.
Totéž stanovisko zaujato bylo i osnovou sjednoceného civ. s. řádu, jak
plyne z důvodové zprávy z r. 1931 str. 460.
čís.

13836.

Zákon o základních ustanoveních soudního řízení nesporného ze dne
června 1931, čís, 100 sb, z. a n.
Matka nemanželského dltěte, na niž přešla smírem o odbytném povinnost k výživě, jest účastnicí jednání o výživném a jest ji podle §§ 18
a 23 zákona slyšeti o povinnosti nemallŽelskéhootcekvýživědítěte.na
jmě též o jejich majetkových a výdělkových poměrech.
19.

(Rozh. ze dne 12.

října

19G4, Rl 1213/34.)

Nemanželský otec složil roku 1924 na základě smíru s nemanželskou
matkou a tehdejší poručnicí dítěte a schváleného poručenským soudem,
na výživu dítěte 2.000 Kč. Návrhu poručníka, by nemanželský otec
vzhledem k tomu, že se zlepšily jeho majetkové poměry, byl uznán povinným platiti na výživu dítěte výživné měsíčních 70, pokud se týče (od
14. roku dítěte) 100 Kč soud prvé stolice vyhověl: Rekursn!
s o u d k rekursu nemanželského otce napadené usnesení potvrdil.
.
Ne j vy Š š í s o u d vyhověl dovolacímu rekursu nemanželského
(ltce, zrušil usnesení obou nižších soudů a vrátil věc prvému soudu, by
Jl znovu rozhodl, doplně řízení ve směrech níže uvedených.

-

Čís.

-
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Důvody:

Smírem ze dne 19. září 1924 č. j. P 79/24-14, jejž uzavřela s nemanželským otcem, nynějším dovolacím rekurentem, matka a poruč ní ce dítěte a jimž ujednáno bylo na místě výžívného odbytné, přešla, jak blíže
bylo vyloženo v plenárním usnesení ze dne 7. října 1924 čís. pres.
299/24 (sb. n. s. čís. 4213), povinnost výžívy dítěte, pokud na ni odbytné nestačí, na matku. Opačný názor rekursního soudu není správný.
Protože na ni smírem o odbytném povinnost výživy dítěte přešla, je
matka dítěte po rozumu § 6 zák. o nesp. říz. účastnicí případného jednání o výživném a bylo ji v projednávaném případě podle §§ 18 a 23
zák. o nesp. řízení o povinnosti nemanželského otce k výžívě dítěte a
o uložení mu povinností té slyšeti. Ježto se tak nestalo, je řízení nižších
soudů stiženo zmatečnost! [§ 41 (2) písm. g) zák. o nesp. řízení] a dovolací reku rent právem usnesení pro zmatečnost napadá (§ 46 (2) zák.
o nesp. řízení). Bylo tudíž napadené usnesení jakož i usnesení prvního
soudu pro uvedenou zmatečnost zrušiti a věc prvnímu soudu k nápravě,
to jest k slyšeni matky vrátiti. Protože při smíru o odbytném, uzavřeném
matkou dítěte nebo za jejího phstoupení, přechází povinnost výživy na
matku a vyživovací povinnost otcova nastává (viz uvedené plenární rozhodnutí sb. n. s. čís. 4213) buďto když matka při svých majetkovýc!1,
pokud se týče výdělkových poměrech na nutnou výživu dítěte nestačí
nebo, když se majetkové poměry otcovy podstatně zlepšily, bude matku
dítěte slyšeti také o jejích majetkových a výdělkových poměrech. Po
slyšení matky a po případném šetření o jejích údajích první soud znovu
rozhodne.
čís.

13837.

Nekalá soutěž (záJmn ze dne 15. července 1927, čís. 111 sb. z. a n,).
Pokud jsou dotčeny přimo soutěžitelské zájmy toho, kdo obchoduje
se zbožím, vyráběným jinou iirmou.
J"dnánim proti dobrým mravům soutěže jest výroba a prodej padělku, jímž jest využíváno cizí myšlénky a jenž může znehodnotiti dobrou pověst lepšiho zbožl soutěžitelova.
K opodstatněnl nároku na odškodné stačí, že jednání žalovaného
mohlo véstí k znehodnocení dobré pověstí výrobků žalobcových.
(Rozh. ze dne 12.

října

1934, Rv ! 491/33.)

Žalující firma F. domáhala se na žalovaném Antonínu Sch-ovi, by
žalovanému bylo nařízeno, by se zdržel výroby a prodeje papírových
koberců, vyráběných jen firmou »Chepa«, továrna chemických papírll,
společnost s r. o. a žalobkyní do obchodu uváděných, a by byl žalovaný
uznán povinným zaplatiti žalobkyni odškodné za utrpěné příkoří. O b a
niž š í s o u d y uznaly podle žaloby, o d vol a c í s o u d z těchto
d ů vod ů: Soud prvé stolice shledává nekalou soutěž ve smyslu § 1
zák. proti n. s. v tom, že žalovaný využil ve svůj prospěch výrobní myšlénky fírmy »Chepa«, jejíž využití žalující straně byla vyhražena, vyráběje a prodávaje papírové koberce ze zvlášť k tomu upraveného a po

celé ploše potištěného papíru na způsob linolea, které dříve, před vynálezem firmy »Chepa«, nebyly vyráběny a mají určité praktické a hygienické výhody před podobnými předchozími výrobky z obyčejného balícího papíru s barevnýmí pruhy. Vezmou-li se za základ zjištění prvého
soudu, nemůže býti pochybnosti o tom, že toto jednání žalovaného je
skutečně v rozporu s dobrými mravy a tudíž nekalou soutěží po rozumu
§ 1 zákona, neboť žalovaný zmocňuje se tak lacino pro svůj zisk výsledku nákladných pokusů předcházejících výrobě sporného zboží a při
pravuje tak i výrobce, t. j. firmu »Chepu«, která na tuto výrobu po prvé
připadla, i žalující stranu výrobky ty na trh přivádějící o ovoce jich úsilí
a práce. Vývody odvolání, že by takto byl zdržován pokroí, ve výrobě
monopolisací »novinek« ve prospěch určitých podnikatelů a že pouhé
zhoršení kvality napodobeného a padělaného zboží vylučovalo nekalou
soutěž, jsou sofistickou a nereelní filipikou, která nestačí k ospravedlnění
jednání žalované strany. Že jednání to mělo v zápětí kromě znehodnocení dobré pověsti výrobků firmy »Chepa« a žalobkyně špatnější klralitou přirozeně i materielní újmu poklesem možného zisku z výroby a
z prodeje papírových koberců, o něž zde jde, je zřejmé a zakládá proto
i nárok žalující strany na odškodné ve smyslu § 16 zák. proti n. s., jenž
jí proto právem by! přiznán.
Ne j vy Š š í s o u d

nevyhověl

dovolání.

Důvody:

Odvolací soud správně dovodil, že strany jsou soutěžiteli ve smyslu
§ 46 zákona protí nekalé soutěži. Nesejde na tom, že žalobkyně v papírnickém oboru obchoduje a žalovaný podle svého tvrzení hlavně vyrábí,
protože i tak byl by zde poměr soutěžitelský, nehledíc k tomu, že žalovaný sám pří pouští, že se svými výrobky také obchoduje, třeba prý
prodává jen překupníkům. Nevadí ani to, že se zákaz výroby a prodeje
týká zboží, se kterým žalobkyně jen obchoduje, které však vyrábí firma
»Chepa«. Jsou přímo dotčeny hospodářské a soutěžní zájmy žalobkyně,
ježto bylo vzato za prokázáno, že firma »Chepa« jako výrobce, nemajíc
kapitálu k zavedení svého výrobku, předala žalobkyni, jež měla dobře
zavedený velkoobchod s papírem a potřebný kapitál, výhradný prodej
výrobkLi pro československou republiku, že pak žalobkyně do obchodl'
investovala kapitál, provedla příslušnou reklamu a výrobky na základě
toho prodávala. Žalobkyně jako soutěžítelka uplatňuje vlastním jménem
svůj právní nárok na ochranu podle zákona protí nekalé soutěži, nečiní
tak jménem firmy .Chepa« a není třeba, by jí byla tato firma nějaký žalobni nárok postupovala. Jde-li skutečně o zboží závadné, je žalobkyně
dotčena jednak tím, že se zboží uvádí do obchodu, ale i tím, že se po
živnostensku vyrábí, protože by taková výroba sama bez odbytu neměla
smyslu. Pokud žalovaný poukazuje k tomu, že by mohl pracovati pro
vývoz, stačí uvésti, že se v tomtD směru v odvolání nehájil. Že se výroba
i prodej takového zboží, které je do té míry padělkem výrobků firmy
»Chepa«, jak to znalci dolíčili a jak vzal soud za prokázáno, za zjiště
ných okolností přítí požadavkům slušné soutěže a že se příčí § 1 zákona
proti nekalé soutěži, dovodil odvolací soud rovněž správně. Nejde jen
Givilni rozhodnuti XVI.
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o to, že bylo použito hrubého papíru po tištěného k výrobě pokrývek na
podlahu, nýbrž o to jde, že žalovaný nekalým způsobem využil právě
oné kombinace vhodného papíru a potištění po celé ploše, a to právě
tak, jak to zavedla firma »Chepa«, a že tu žalovaný využil této nové
myšlenky a nové kombinace na svůj prospěch a na úkor žalobkyně, že
si tak přisvojuje ovoce cizí práce a cizí myšlenky. Právem poukazují
nižší soudy k tomu, že nesejde na tom, má-Ii firma »Chepa« nebo žalob··
kyně také nárok na ochranu podle patentniho práva, nýbrž že při pad posuzovati jest jen s hlediska zákona proti nekalé soutěži. S tohoto hlediska, kde se posuzuje jednání žalovaného a způsob i chvalitebnost nebo
zavržitelnost tohoto ,jednání, nesejde ani na tom, mohlo-li by tu jíti
o nový vynález, který by mohl býti předmětem ochrany podle patentního
zákona, protože předmětem posouzení jest právě jen jednání žalovaného
v hospodářském a soutěžním styku. Tu pak nesejde ani na tom, že nejde
zrovna o otrocké napodobení, nýbrž jak znalci uvedli, o nešikovný, nedokonalý padělek; neboť i takovým paděláním využívá žalovaný přece
jen cizí myšlenky na úkor žalobkyně k neoprávněnému svému prospěchu
a nadto múže také, jak k tomu právem poukazuje odvolací soud, takovým padělkem znehodnotiti dobrou pověst i lepšího zboží žalobkyně.
Ani hledíska národohospodářská a umožnění a ochrana pokroku ve výrobě a v obchodu nemluví pro žalovaného, nýbrž proti němu. Pokrok
byl by spíše ohrožen, kdyby se připouštělo, by ten, kdo přichází s lepší
věcí, směl býti nekalou soutěží připraven o ovoce své činnosti tím, kdo
by nové myšlenky využil a přišel do soutěže s méněcennými padělky.
Nejde o monopol na výrobu, protože se žalovanému nebrání, by ve stejném oboru hledal 'nové cesty, ale nesmí s'e omeziti na to, aby využíval
cizí myšlenky na cizí úkor a k svému nezaslouženému prospěchu. V tomto
směru může se snažiti o to, by sám vlastními myšlenkami vyhověl zákazníkúm žádajícím nové věci. Nejde tedy ani v souzeném případě o vyloučení nebo znemožnční soutěže, nebo o soutěž jen nepohodlnou, nýbrž
o vyloučení soutěže nekalé. Pokud jde o nárok na odškodné za utrpěné
příkoří, je sice jeho podmínkou, že žalovaný věděl nebo musil při náležité opatrnosti věděti, že jednání jeho je způsobilé poškoditi soutěžitele.
žalovaný vytýkal sice v odvolání, že prý příslušný výrok v r0zsudku
procesního soudu není vůbec nijak odůvodněn, že prý procesni soud nezjistil, zda žalobkyně utrpěla nějaké příkoří a že prý žalobkyně neuvedla
žádné zvláštní okolno,sti k odůvodnění svého nároku na odškodné. Podle
tohoto provedení příslušné výtky nepopíral tedy žalovaný v odvolání, že
by bylo možnosti poškození žalobkyně nevěděl. Z celého skutkového
děje, jak byl zjištěn procesním soudem, a podle povaby věci nelze však
o tom pochybovati, že žalovaný o takové možnosti věděti musil, ba že
v tom byla právě hospodářská příčina jeho jednání, ~by si na ~kor žalobkyně zjednal nezaslouženou výhodu; plyne to take z toh?, ze obh~
jobu omezil jenom na to, že prý nejde o nějakou novou myslenku a ze
tedy jeho jednání je s hlediska zákona proti nekalé soutěži n~závadné:
Že zde v konkrétním případě byla taková možnost ZPÚSOblh zalobkym
příkoří, vyložil správně odvolací soud, poukázav k tomu, že jednání žalovaného mohlo vésti též k znehodnocení dobré pověsti výrobků žalobkyně, což stačí k opodstatnění nároku na odškodné.

čís.

13838.

Výživn~, l?řisouzené ,,~~zloučen~. m~elce jako odškodné podle
§ 12~6 obc. zak., . I~e snlZlb, zmens!ly-h se podstatně pojmy a jmění
manzela ye srovnanl s dobou, kdy bylo stanoveno prvé výživné.

(Rozh. ze dne 12.

října

1934, Rv 11021/33.)

Rozsudkem ze dne 27. února 1926 byl nynější žalobce uznán povinným, by platil své rozloučené manželce, nynější žalované, na výživné
měsíčně 500 Kč. Při výměře výživného byl vzat za základ žalobcův mě
síčni příjem 1.500 Kč a bylo přihlédnuto i k tomu, že žalobce jest spoluvlastníkem domku a že má na hotovosti 30.000 Kč. žalobou, o niž tu
jde, domáhal se žalobce na žalované snížení výživného na 100 Kč mě
síčně, ježto již neni spolumajitelem domku, aniž má hotovost, nýbrž jen
mzdu roč n ě 9.712 Kč. Žalobě o snížení výživného bylo vyhověno
s ou d Y vše ch tř í s t o I i c, Ne j v y Š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

Nelze souhlasiti s názorem dovolatelky) že výživné nevinné manželce
rozsudkem již přiznané jest co do výše nezměnitelné a že jím stanoveno
bylo odškodné jednou pro vždy. I když jde ve smyslu § 1266 obč. zák.
o zadostiučinění, jehož se má nevinné manželce dostati, jest zadostuči
nění to v podstatě náhradou ztraceného nároku vyžívovacího, jehož výše
se múže říditi jen podle jmění zavázaného manžela (§ 91 obč. zák.).
Změnily-li se podstatně mužovy poměry, dostávala by manželka i za
trvání manželství, jak správně dovozuje v dovolací odpovědi žalobce, na
výživném méně, a- jest proto i její újma, kterou za změněných poměrů
trpí, menší. Každý výrok, jímž se pro budoucnost přiznává výživné, platí
jen rebus sic stantíbus a může býti změněn, je-Ií návrh na z:něnu oprávněn. Nepochybily proto nižší soudy, snížily-Ii přiměřeně výživné žalované
púvodně přiznané, dospěvše ke zjištění, že se jmění a' příjmy žalobcovy
v srovnání s dobou, kdy prvé výživné bylo stanoveno, podstatně snížily.

cis. 13839.
Zákaz zcizeni podle § 364 cl druhá věta obČ. zák. mající účinek věcný
a působící i proti třetl osobě, není dotčen předpisy konkursního řádu.
Bez souhlasu oprávněné osoby nelze povoliti soudní prodej ani podle
§§ 121, 122 konk. ř.
.
(Rozll. ze dne 12.

října

1934, R II 419/34.)

K návrhu správce konkursní podstaty povolil s o udp ry é s t oI i c e soudní prodej nemovitostí úpadcových, na nichž vázl zákaz zcizení ve prospěch Cyrila K-a, otce úpadcova. Rek u r s n i s o u d vy··
hověl rekursu Cyrila K-a a zamill návrh na soudní prodej nemovitostí
D ů vod y: Pro rekurenta jest na nemovitostech, jichž soud ni Prodel
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byl správcem konkursní podstaty navržen a napadeným usnesením povolen, podle knihovního výpisu zapsán zákaz zcizení a zadluženÍ. Rekurent Cyril1 K. jest otcem úpadce Františka K-a. Z toho plyne, že zákaz
zcízení a zadlužení byl založen mezi osobami v § 364 písm. c) obč. zák.
jmenovanými. Protože zákaz jest knihovně zapsán, působí proti třetím
osobám a nepozbývá účinnosti ani za konkursního řízení, které není než
generální exekúcÍ. Zákaz zcízení brání nejen dobrovolnému, nýbrž i exekučnímu prodeji. Jest tedy zákaz zcízení v souzeném případě překážkou
povQlení soudního prodeje nemovitostí.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu správce konkursní podstaty.

o

ů

vod y:

Poněvadž zákaz zcizení podle § 364 c) druhá věta obč. zák. mající
účinek věcný a působící i proti třetí osobě, není předpisy konkursního
řádu nijak dotčen, nelze bez souhlasu oprávněné osoby povolití soudní
prodej ani podle §§ 121, 122 konk. ř., jak správně dolíčil rekursni soud.
čís,

13840.

Nezaplatila-li finanční prokuratura útratovou pohledávku, o jejiž zaplaceni byla upomenuta, ani Ve lhůtě ji poskytnuté, nelze to hodnotiti
jinak, než že zaplaceni odepřela.
(Rozh. ze dne 12.

října

1934, RII 447/34.)

K vydobytí útratové pohledávky proti státu povolil s o udp r v é
s t o I i c e exekucí zabavením pohledávky příslušejí ci státu proti Poštovní
spořitelně na běžném účtě. Rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. D ů vod y: Obdobně podle §§ 15, 28 ex. ř. lze i proti státu vymáhati exekučně pohledávky, ale jen s omezeními v těchto paragrafech
uvedenými. Pro výplatu hotovostí U státních pokladen pl"tí zvláštní
předpisy, které exekučním řádem nebyly zrušeny, a vymáhající věřitel
musí se jim podrobiti dříve, než podá návrh na povolení exekuce. Podle
platných předpisú dějí se peněžní platy státu osobám soukromým poukázánim částky, jež se má vyplatiti, úřadem k tomu příslušným a vyzvednutím poukázané částky na řádnou kvitancí. Podle stálé judikatury
nejvyššiho soudu (rozh. čís. sb. 568, 5180, 7716, 1344, 1294 aj., Neumann, komentář k ex. ř.) nelze vésti proti státu k vydobytí peněžních
pohledávek exekucí, dokud věřitel nepožádal příslušné úřady o poukázání a o výplatu dlužné částky, leda že by mu příslušné státní orgány
odepřely likvidaci nebo výplatu pohledávky. Vymáhající věřitel musi
tyto okolnosti v exekučním návrhu prokázati, neboť o návrhu na povolení exekuce jest rozhodnouti bez předchozího jednání (§§ 3, 54 třetí odstavec, ex. r.). V souzeném případě vymáhající shana požádala dopisem
ze dne 8. března 1934 finanční prokuraturu v Brně o zaplacení dlužné
částky, aniž jí předložila fádnou kvitanci. Bez řádné kvitance nelze však
státní pokladně peníze poukázati ani vyplatiti. Stěžovatel prohlašuje, že "

by ani .výp!atu ani Hkvidaci požadované částky neodepřel, kdyby byl
zachovan predepsany postup.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Právem. obrátila se vymáhající strana na finanční prokuraturu se žádosti, by jl zaplatila pravoplatně jí přisouzenou útratovou pohledávku.
Podlej 18 o_ds!. 4 l11struk~,e PEo fin~~ční prokuratury ze dne 9. března
1898
tu_.pnslusným uradem poukazuJ'ícl'nl a I'k
.. ,
o CIS.
k 41I r. z.
k' byla
ť
I VI'd u]lclm
m ratvs O-sezs la o 't~a~cm prokuratura v Brně. Když pak finanční prok ura ura a111 ve h u e Jl poskytnuté nezaplatila nelze to h d t't'" nežli
že
I
' d
I ~
, o no I 1 ]lll3.K)
_ _ ~ap aCem o epre a. Jde o vykonatelný nárok na útraty spor~
v nemz ~alovaný stát, zastoupený finančni Drokuraturou podlehl ted~
o pohledavku na soukromoprávním podkladu. Tu nemŮže finančn'í nikurat~ra nam~tati, ~e jd~ o .dluh odnosný a že by nebyla povinna ptatiti
be} predchozlho predlozc11l kvitance, nehledíc ani k tomu že by b I
mela ? kVlta~cl požádati, považovala-li ji za nezbytný předpoklad ]j]!vi~
daee utralove pohledávky.
v

čís.

13841.

. Hledislm rozhodná pro výši nároku na odškodné podle § 1328 obč,
zak.
(Rozh. ze dne 12. října 1934, Rv II 808/32.)

Ž~I,:bkyně domáhala se na žalovaném odškodného 100.000 Kč za
zmrha11l pOd slibem manželství. O b a niž š í s o u d Y přisoudily ža10bky111 25.000 Kč.
.
. Ne j vy Š š í s o u d vyhověl dovolání žalovaného potud, ž.e přisou
dll žalobkyni jen 8.000 Kč.
Důvody:

, .. Oyrávně?? je~l dov,:láni co do výše náhrady. Jest především zdůraz
.1ltl,_~e. se vpe, naro_ku z.alobkyně na odškodnění podle § 1-328 obč. zák.
n~lll cu}e am vy]u.čne .a~, výhradně výší jejíbo nároku na věno. O tento
narok ~alobkyn~ ]edna11lm zalovaného nepřišla, nýbrž nárok na věno zustan~ ]1 zach.,:van v nez!enčené míře, kdyby se přece ještě provdala, a
p~kh by se'pz I:ep~ovda~a, připadné jí to, co by byla dostala od matky
ve~em,. ve ,Onne dedl~k;ho pod!lu ne~o P?vinného dílu (srovnej § 788
obc .. zak.). _Matenelnr uJma, JIZ utrpela zalobkyně lstivým svedením
k mlmoma,;zelské sou!oži,. Sp'očívá: jak ostatně i žalobkyně sama tvrdí,
Jen v tom, ze se zmenslly ]eJl vyhhdky na zaopatiení sňatkem a jde je']
o .~o'. by žalovaný zaplatí! žalobkyni příplatek k věnu, jímž by se tat~
]ejl U]~l~ odč!mla; P?kud se týče vyvážila. Výši tohoto příplatku urču!e
so~~, J~zto Dresny dul<az lest vzhledem k povaze věci nemožný vOlnýřn
u~az,enlln podle § ~73 c. ř. s., přihlížeje ke všem okolnostem, ji;"iž byly
v)hhdky zalobkyne na zmatek podmíněny, tedy především k osobním

-

Čís.

-

13842 -

Cisc 13842 99~

998
vl~stnostem .ž.alo?kyně, pa,k, k jejím rodinným a sociálním poměrům a
ovse!" ! k v'y~! vena, n~ !:e~ ma žalobkyně v případě sňatku nárok, při
če,?!, v~ak, J~zto Jd~ pr.av~ Je~ o jednu ze směrnic pro soudcovské volné
~v,a~en;~ ne!ll, zapotre?! presneho zjištění výše věna, nýbrž stačí jen zjistem pr!bhzne Jeho ;,yse dotazováním se přezvědných osob o stavu maJetku v<;ne,m p.ovmne, to tlm spíše, když i v řízení O žádostí oprávněné
o ~rč~m ,vena Jest po~lle § 122} obč. zák, učínití rozhodnutí bez přísného
vyse!rem stavu Pl1".l1l cs,o,by vene.~ p~VI~~é. I'!elze, proto schváliti postup
p;vn!ho s?udu, J,enz za ucelem z]lstem vyse vena zalobkyně provedl rozsahl! a naklad,ny znalec~ý důkaz o hodnotě jmění matky žalobkyně. Než,

k9Yz tento dukaz Je JIZ proveden a všechny námitky do vola tele proti
n<;mu JS?U !Iche, nelze než se s tímto důkazem spokojiti a použíti jeho
vys~edk~ pn :ozh09o~ání o ~ýši odškodnění žalobkyně, ovšem s omez~ntm! ze.?d,s~odnent nemus! se vyrovnati věnu žalobkyně, nýbrž má
by!t, Jak JIZ rec,e,~o'.len jaký~~í ,rřívažkem I; němu určujícím se i vším
!tm, ,co by~o ntzslm; soudy zJlsteno o osobmch, rodinných a sociálních
pomer,ech. z,alobkyne; NeP,:všlmnuta nemohla pří tom zůstati ani okoln~st, ze SI zalobkl'ne, Jak zalovaný právem namítá, svou škodu do jisté
mlry sama zavtnlla, udržovavši se žalovaným důvěrný poměr po tak
dlo~~ou do?~! ač ,dobře věděla, že rodiče žalovaného jeho sňatku s ní
~epral;. UV:'ZIV vse~hnx,~yto okolnosti, shledal nejvyšší soud, že odskodnenl pnso,uzene l1lZSlml soudy Jest, obzvláště pří dnešní peněžní
!tsn~ ve~kovskeho hd~, k němuž náleží i žalobkyně i žalovaný, příliš vysoke a ze k vyrovnam újmy žalobkyně, pokud J'i žalovany' zaviní! stačí
8.000 Kč.
'
čís.

13842.

Dávka z jízdného nepožívá zákonného zástavního práva podle § 21
zákona ze dne 14. července 1927, čís. 116 sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 13.

října

1934, R I 9'03/34.)

K rozvrhu výtěžku docíleného v exekuční dražbě auta dlužníka majitele autodopravy, přihlásí! čsl. stát v přednostním pořadí daň z ~oto
rových vO,zidel 1.445 Kč, dávku z jízdného 9'05 Kč 25 h a pokutu a úroky
z p~odlent 314 Kč 20.h. S o udp r v é s t o I i ce nepřikázal tyto dávky
v ~rednostntm pořad!. Rek u r sní s o u d je přikázal v přednostním
poradí a odkázal odporující vymáhající věřitele na pořad práva. Dllvod y: Hlavním dúvodem odporu věřitelů jest, že se prý přihlášená daň
z motorových vozidel a dávka z jízdného netýkají prodaného auta s čímž
souvísí další tvrzení odporovatelů, že pořádková pokuta nemá vtt'bec zákonného přednostního práva. Otázka, zda ve výkazu nedoplatků uvedené
daně a dávky týl<ají se právě prodaného auta, jest tu spornou otázkou
skutkovou, nikoliv právní. Názor odporovatelů, že pořádková pokuta nemá vůbec zákonného přednostního práva, nelze sdíleti, poněvadž k rozvrhu byla přihlášena částka 314 Kč 2'0 h jako pokuta a úroky z prodlení,
tedy jako součást daně resp. dávky současně přihlášené jako jich pří
slušenství. Podle § 21 zák. čís. 116/27 pro daň podle tohoto zákona
vázne na vozidle zákonné právo zástavní, v čemž zahrnuta jest i dávka

z jízdného a příslušenství 314 Kč 2'0 h. Zda se tímto autem provozovala
také osobní doprava, čili nic, jest rovněž jen spornou otázkou skutkovou, která patří na pořad práva.
.. ,N ,~.i vy š š í s, o u d vyhov.čl částečně dovolacímu rekursu .vymáhaventelky a zrneml napadene usnesení v ten rozum, že z rozdělované
podstaty přikázal v přednostním pořadí okresnímu finančnímu ředitelství
na úplné zaplacení daně z motorových vozidel 1.445 Kč' na dávku
z jízdného, pokutu a úroky z prodlení nepřikázal nic a odk,{zal dovolací
rekure,ntku s její;n odpo!~em pr~ti přiká~ání. daně :: ;notorových vozidel
na porad spr~vm s !tOl, ze mus! se vykazatt do mes!ce po doručení tohoto ,usne sem ,':I eX,ekučního .soudu, že již zahájila správní řízení, jehož
Je.st treba k vynzem o,dp~ru, ]lnak usnesení toto k návrhu každého oprávneneho odporem dotceneho bude provedeno nehledíc k odporu.
JICI

Dúvody:
Soudu exekučnímu přísluší právo samostatně iešiti otázku, příslu
ší-li pohledáv~e k r?zvrh,ovému roku přihlášené uplatňované zákonné
pravD zasta,vl1l na pred~etu dotčeném exekucí (sb. n. S. čís, 11.114).
V tomto sm~ru Jest mylny názor rekursnibo soudu, že podle § 21 zákon,l
ze dne 14. cerv,ence 19~7 ds. 116 sb. z. a n. o silničním fondu pro daň
podle tohoto zakona vazne na VOZidle zákonné právo zástavní v čemž
zahrnuta jest i dávka z jízdného a příslušenství. Zákonné právo' zástavní
stanovl, cI!o~any zakon podle § 21 jen »pro daú podle tohoto zákona«,
te,dy vylucne ,len pro. daň. z motorových vozídel v § 8 uvedených, níkoli
v~ak ! pro davku.z ]lz~:eho za osobní dopravu autobusy v §§ 25 a 12
zak. ';lvede~ou. Zakon, CIS. 116/1 9~7 .sb. Z. a n. mluví jen v § 21 o záko~nem. pravu z:,-stavmm., V § 25, tret! odstavec, pak praví, že pro dávku
z ]lzdneho plal! obdobne ustanovení zákona ze dne 30. června 1921
čís. 242 sb. Z. a n. o dopravních daních. Posléz řečený zákon má usta~
no ven i o dani z jízdních lístků (oddíl I), dani ze zavazadel (oddíl !ll
a, dam oI:řeprav~í za přepravu zboží (oddíl III). Obdoba podle povahy
vecI mu ze se tykati tedy Jen ustanovení platných pro daň z jízdních
lístků. V oddíle 1. posléz jmenovaného zákona však předpisů o zákonném
p:ávu zástavním vůbec není. Ve vykonatelných výkazech nedoplatků,
pn pOJených k přihlášce důchodkového kontrolního úřadu v H., v níž
bylo žádáno, za přikázání přihlášených částek v přednostním pořadí,
Je, uvede,no, z~ výkaz ten se vztahuje na O XXVlI-379, tedy na vydražené
nakladm male auto značky Praga, mající podle zájemního zápisníku zmí ..
něné po!,návací poznačení. Proto, když tato okolnost byla nepochybnou,
bylo ~lan z,m?torovýc~ vozidel, 1.445 Kč, finanční správě v pořadí před
nostmm pnkazatl. Pravem proto tak rekursní soud, pokud jde o daň
s~n;u, učinil a odpor vznesený při rozvrhovém roku proti tomuto přiká
zanl, odkázal k vyřízení cestou mimo exekuční, přičemž odpor, poněvadž
sme,rov,al pro!t správnosti předpisu daňového, odkázati měl na pořad
spravl1l po ,rozumu § 231 třetí odstavec ex. ř., a nikoli na pořad práva
podle. druheho odstavce tohoto paragrafu. Neprávem přikázal však rekurslll soud v pořadí přednostním okresnímu finančnímu ředitelství také
přihlášenou dávku z jízdného, pokutu a úroky z prodlení. Zmíněnou

-

čís.

-

13843 -

Čís.

13844 1001

1000

dávku proto, že jí zákonné právo zástavní, jak shora uvedeno. nepří
sluší, pokutu a úroky z prodlení pak již pro naprostou Jleurčitost piihlášky, poněvadž není vůbec blíže uvedeno ve výkazu nedoplatků ani
o jakou pokutu, ze které doby, z čeho a v jaké výši Ul každé z těchto
dvou souhrnně žádaných položek běží (srov. sb. n. s. čís. 10797, 10875
a 12.036). Netřeba proto ani obírati se otázkou, přísluší-Ii pokutě, podle tvrzení odporovatelů při rozvrhovém roku, prý po řádkové, před
nostní právo zástavní.
Cis. 13843.
Pokud nelze povoliti prozatímní opatření ], zajištění nároku, by se
zdržel rozšiřováni letáků, v nichi uveřejněn obsah patentní
listiny spolu 8 reklamou pro odpůrcovu firmu.

odpůrce

(Rozh. ze dne 13. října 1934,

R I 937/34.)

Ve sporu pro nekalou soutěž firmy výrobní a prodejní společnost
Eternitu W. H. a spol v Praze proti akciové společnosti Eternitas, továrna dehtových výrobků a krycích hmot v Hradci Králové navrhla žalující firma, by bylo povoleno prozatímní opatření mimo jiné i zákazem
žalované: 5. rozesílatí opisy patentové listiny čís. 38.818 v přímém spojení s jakýmkoli dodatkem stylisovaným žalovanou, zejména s textem'
»Tento patentní způsob upevňování asbestocementové břidlice jest chráněn patentem nejen v Československu, nýbrž i v Polsku, v Jugoslavii,
Maďarsku, Belgii a j. výhradně pro firmu Eternitas akc. spol. v Hradci
Králové, má proti dosavadnímu způsobu upevňováni asbestocementové
břidlice celou řadu výhod vyplývajících z té okolnosti, že odpadají dírkv
pro nýt. Provedení krytiny podle tohoto zpiísobu jest dokonalejší, neboť zamezuje zatékání, krytina sama je vzdušnější a sušší. Do obchodu
bude uváděna pod označením patent Eternitas. Veškeré informace poskytnou ochotně buďto zástupCi n'ebo přímo firma Eternitas akc. společ
nost v Hradci Králové.« S o II d P r v é s t o I i ce prozatímní opatření
povolil, rek u r sní s o u d zamítl návrh na povolení prozatímniho
opatření ve směru shora uvedeném. D ů vod y: Žádný průměr~lý zájemce, který si přečte text poslední stránky, zejména v souvlslostl s poslední větou (»Veškeré informace poskytne ..... firma Etermtas«) llemuže nabýti dojmu, že jde o úřední text patentové listiny. To tím méně,
že se i grafickou úpravou a prostorovým oddělením dostatečně liší re:
klamní tisk této poslední stránky od drobného typu písma v té části,
která je opisem patentové listiny. Žalující strana am netvrdi, že rozesílání opisu patentové listiny jako reklamy se příčí ustanovením zákona
o nekalé soutěži. Měl-li však opis patentové iistiny sloužiti reklamě, bvl
jinak nezávadný dodatek k němu nutným a také přípustným doprovodem, plnicím právě reklamní účel tiskoviny. Z dosavadního přednesu žalobcova a z předložených listin nelze míti za to, že žalob ní nárok v tomto
směru bude uznán oprávněným.

Nejvy

Š

ší so

II

d

nevyhověl

dovolacímu rekursu.

Důvody:

DovolaCÍ" soud sdílí názor rekursního soudu, že nelze na základě dosavadního přednesu žalobcova a předložených listin míti za to, že
žalobní nárok na zdržení se nekalé soutěže ad e) žalobního žádá"í
(= ad 5) návrhu na prozatímní opatření bude ve sporu uznán oprávně
ným. Z celé grafické úpravy letáku (opis pat. listiny) zejména ze zceb
jiné, větší litemí sazby na pozastaveném dodatku, než jak jest vytištěn
v drobném, zhuštěném typu písma předchozí opis patentové listiny, ze
zřejmého oddělení tohoto výraznějšího textu od textu patentové listiny,
na zcela samostatné zadní straně, i podle doslovu dodatku n~lze míti za
to, že by průměrný zájemce, t. j. zájemce s prostředními pozorovacími
schopnostmi a s prostřední inteligencí, ať z kruhů pokrývačských, stavitelských, nebo soukromníků různých společenských kruhů, mohl usouditi, že celá listina, celý její obsah pochází od československého patentního úřadu. Vždy i průměrnému zákazníku, pokud se týče zájemci, musí
býti zřejmo, že sdělení v dodatku, že »tento patentní způso~ upevňová'lí
asbestocementové břidlice jest chráněn patentem nejen v Ceskoslovensku, nýbrž i v Polsku, Jugoslavii, Maďarsku, Belgii a j. výhradně P"o
firmu "Eternitas",« nepochází od československého paterrtního úřadu.
nýbrž od firmy, jak musí mu to býti patrno i z konečné věty dodatku, že
veškeré informace poskytnou ochotně buďto zástupci (»u ly Eternitas«)
nebo přímo firma »Eternitas«. Z toho vyplývá, že i ostatní pozastavená
část dodatku o tvrzené celé řadě výhod musí se mu jeviti jen jako
zvláštní reklama žalované firmy, kterou jinak objektivně ani sama dovolací rekurentka za závadnou nepovažuje. Je proto mylný názor rekurentův, že prý grafický rozdíl dodatku od opisu patentové listiny jest tak
nepatrný, že vllbec nepadá na váhu.
čís.

13844.

Nekalá wutěž (zákon ze dne 15, Července 1927, čls. Hl sb. z. a n.),
Nezáleží na věíšim nebo menším rozsahu odbytu soutěžící cizozem~
ské lirmy v tuzemslm.
Proti Maďarsku jest zaručena vzájemnost podle § 52 (2) zák.
Byla-Ii prohlášením ministra spravedlnosti prokázána vzájemnost,
.jest cizozemec co do ochrany na rovni tuzemcům, třehaže snad cizí stát
neposkytuje zdejším příslušníkům p.'ávě takovou ochranu ja!m zdejší
stát cizím příslušníkům, pokud jen ochrana ta jest alespoň v pods ! a t ě s hod n á § ochranou podle zdejšího zákona proti nekalé
soutěži.

Otázku časového pořadí soutěž/cleh podniků, tuzemského aciz{)~
zemského, jest posuzovati bez ohledu l1a t(), o území kterého státu jde.
(Rozh. ze dne 13. října 1934, Rv II 413/33.)
Žalobce Bedřich Floris, majitel továrny na bonbony a čokolád"
v Budapešti, dal si své rodné jméno »Floris« protokolovati dne 11. září
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1920 u soudního dvoru v Budapešti a používá od tohoto dne tohoto
jména jako firemní značky a značky zboží. Žalovaná firma »Floris« K.
a H. ve Slezské Ostravě, výroba čokoládového atd. zboží, byla zaosána
do rejstříku dne 25. srpna 1928 a dala si slovní známku »Floris« zapsati
II obchodní a žIvnostenské komory v Opavě dne 13. července 1928. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se Bedřich Floris na firmě »Floris« K. a H., by
žalovaná firma byla uznána povinnou I. zdržeti se užívání jména »Floris« i ve firmě, i k označení podniku, v ochranných známkách, v dopisních papírech, cenících, tiskopisech, reklamách, prospektech a označe
ních svého zboží, ll. dáti vymazati slovo »Floris« v obchodním rejstříku
krajského soudu v Mor. Ostravě z firemního znění svého podniku a dáti
vymazati známky čís. 4719 až 4722 ze známkového rejstříku obchodní
a živnostenské komory v Opavě, III. odstraniti označení »Floris« ze zásoby dopisních papirů, ceníků, tiskopisů, reklam, prospektu a označení
zboží. O b a niž š í s o u d y uznaly podle žaloby, o d vol a c í
s o u d mimo jiné z těchto d II vod lI: Jest správné, že se procesní
soud, probíraje námitku soutěžitelského poměru, neobíral skutečností,
že procesní strany nemají své podniky a závody na území téhož státu,
neboť žalující strana má závod v Budapešti a dle vlastního doznání nemá v čsl. republice žádných poboček, kdežto žalovaná strana má sídlo
ve Sl. Ostravě. Podle doslovu § 46 zák. čís. 111/1927, který vymezuje
pojem soutěžitele, se však nevyžaduje ani totožnost odbytiště, aniž sídla
závodů podniklI soutěžitelových a zákon přiznává zásadně žalob ní právo
všem soutěžitelÍim bez ohledu na místní usazení. Ježto zákon, jak podotčeno, nečiní rozdílu a, hledíc k tornu, že za určitých podmínek může
se ochrany dovolávati i cizí soutěžitel (§ 52), jest za to mítí, že místní
vzdálenost vůbec tu nerozhoduje. Procesní strany jsou však, jak první
soud zjístil v témže hospodářském oboru činnými, pročež první soud
právem je považoval za soutěžitele. Žalobce je cizincem (maďarským
příslušníkem), nemajícím zde ani podniku ani závodu a zdržujícím se
mimo zdejší stát. Po rozumu § 52 zák. č. 111/1927 požívá tedy ochrany
jen, je-li bud' zvláštní úprava státními smlouvami nebo není-Ii, poskyIIlje-1i jeho domovský stát čs\. příslušníkům v podstatě shodnou ochranu
zdejším zákonem propůjčenou. První podmínce je vyhověno, neboť lVlad'arsko přistoupilo k pařížské smlouvě na ochranu živnostenského vlastnictví ze dne 20. března 1883 (revidované v Bruselu dne 14. prosince
1900, ve Washingtoně dne 2. června 1911 a dne 6. listopadu 1925
v Haagu), jež vstoupila zde v platnost dnem 5. září 19119 (vyhláška min.
zahr. čís. 364/1921 sb. z. a n.). Podle Č\. 2 této dohody poživají přísluš
níci každé ze smluvních zemí ve všech ostatních zemích Unie vzhledem
k ochraně živnostenského vlastnictví (pod tento pojem spadá i potlačo
váni nekalé soutěže), výhod, které příslušné státy poskytnjí vlastním
státním příslušníkům a následkem toho mají příslušníci těchto států zde
touž ochranu jako čs\. příslušníci a touž právní pomoc proti zásahu do
svých práv. Smlouva zdůrazňuje dále (čl. 2/1), že se nesmí příslušníku
svazu k docílení Dráva k živnostenskému vlastnictví ukládati za podmínku, by měl bydliště nebo závod v zemi, kde se za ochranu žádá. Žalující požívá tedy ode dne uveřejnění smlouvy ve Sbírce zák. a nař. zde
stejné ochrany nároků poskytnutých zákonem jako zdejší příslušníci bez
ohledu na to, kde má svůj podnik (závod) nebo bydliště.
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S hlediska mylného prý právního posouzení věci poukazuje dovo.\atelka k tomu, že ochrana soutěžitele poskytnutá druhým odstavcem § 52
zák. proti nekalé soutěží je jen maximem ochrany, které může cizozemec
požívati, a že ochrana uherského občana, pokud jde o obor nekalého
soutěžení, jest v rámci uherského práva užší než ochrana skýtaná zdejším zákonem proti nekalé soutěži. Avšak prohlášení ministra spravedlnosti, čís. 34698/32, vydané ve smyslu § 52 (3) zákona v dohodě se
súčastněnými ministry obchodu, financí, sociální péče a zemědělství
osvědčuje, že proti Maďarsku pokládati jest vzájemnost podle § 52 (2)
za zaručenou. Citovaným ustanovením poskytnuto bylo tedy žalobci
právo »dovolávati se ochrany tohoto zákona«, t. j. čs\. zákona proti nekalé soutěži v celém jeho dosahu. Vládní důvodová zpráva k cit. § 52
také uvádí, že ono prohlášení ministra spravedlnosti vydané po dohodě
se súčastněnými ministry je pro soudy závazné, že při takto prokázané
reciprocitč je cizozemec postaven co do qchrany naroveň se zdejšími
příslušníky, a že ochrana fato zůstává stejná, í když cizí stát snad ve
všem neposkytuje zdejším příslušníkům právě t"kovou ochranu jako
zdejší stát jeho příslušníkům, pokud jen ochrana ta jest alespoň v podstatě shodná s ochranou podle zdejšího zákona proti nekalé soutěži. Pokud dovolatelka hledí dolíčiti, že zažalovaný nárok byl by jen tehdy
oprávněn, kdyby byl žalobce časově v československé republice zaveden dříve ve súčastněných kruzích než podnik dovolatelky, stačí odkázati na vývody odvolaciho soudu, kde bylo správně dolíčeno, že dnem
5. září 1919, kdy vstoupila v platnost Pařížská smlouva o ochraně živnostenského vlastnictví z 20. března 1883, požívají příslušníci svazových států a tudíž i žalobce stejné ochrany nároků poskytnutých zákonem jako zdejší vlastní příslušnící. Musí se proto otázka časového pořadí obou soutěžících podniků posuzovati bez ohledu na to, o území kterého státu jde, jako by při státech přistoupivších k Unii běželo o jedinou spojitou územní jednotu. V tomto ohledu bylo odvolacím soudem
zjištěno, že žalobce dal si své rodné jméno Floris protokolovati již dne
ll. září 1920 u soudního dvoru v Budapešti ve firmě »Firma Bonbonnerie Floris -- Floris Frigyes« a od té doby tohoto jména užívá jako
firemní značky a značky zboží, kdežto dovolatelka byla zapsána teprve
dne 25. srpna 1928 do obchodniho rejstříku krajského soudu v Moravské Ostravě pod firmou »Floris«, K. a H., výroba čokoládového,
oplatkového a měchurkového zboží, bonbonů a cukrového zboží všeho
druhu« a dala si slovní známku »Floris« zapsati u obchodní a živnostenské komory v Olomouci teprve dne 13. července 1928, obojí tedy až
8 let po žalobci. Není správné, že žalobce opírá žalobu jen o práva
z vlastního jména téhož znění, t. j. Floris, a že žaloba ve smyslu § 43
obč. zák. je neodůvodněna a při nejmenším předčasná. Vždyť v žalobě
jest výslovně uvedeno, že jest opřena o ustanovení §§ 11 odst. (1) a (3)
a § 1 zákona proti nekalé soutěži, § 10 známkového zákona a § 43 obč.
zák. a žalobce pouze uvádí, že neoávolává se na práva plynoucí mu ze
známky »Floris«, nýbrž na práva z vlastního jména podle § 10 zák.
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o ochr. známek. Ostatně odvolávání se žalobce na posléz cit. §§ ostatních zákonů nebylo ani třeba, stačila-Ii k ochraně jeho zájmů širší
ochrana poskytnutá mu § 11 zák. proti nek. soutěži (viz Skála I. c. str.
150).
čís.

13845.

Nekalá soutěž (zákon ze dne 15. července 1927, čís. 111 sb. z. a n.).
Přemlouvání rodin zemřelých osob v jejich bytech bezprostředně
před úmrtím nebo po úmrtí v rodině majitelem pohřebního ústavu, by
mu byly svěřeny pohřební výkony, nabízení jízdy autem zdarma při vyhledáváni objednávek pohřebních úkonů jakož i poskytování nepřimě
řeně vysokých slev, - příčí se dobrým mravům soutěže.
(Rozh. ze dne 13.

října

1934, Rv II 761/34.)

Zemské odborové společenstvo majitelů koncesovaných pohřebních
na Moravě domáhalo se na majiteli pohřebního podniku Juliu
Ch-ovi a na zřízenci Janu P-ovi, by žalovaní byli uznáni povinnými:
1. zdržeti se vyhledávání objednávek pohřebních výkonů způsobem odporujícím dobrým mravltl11 soutěže, zejména, a) přemlouváním rodin zesnulých v jejich bytech bezprostředně před nebo po úmrtí v rodině,
b) nabízením jízdy autem do pohřebního ústavu Julia Ch-a a zpět do
bytu zdarma, c) poskytováním nepřiměřeně vysokých slev v případě, že
dojde k soutěži s ofertou jiného podniku, takže se v zákaznictvu vzbudí
zdání, že se živnost pohřebnická provozuje vůbec způsobem nereelním
ze strany soutěžitelů, d) přemlouváním zákazníka k uzavření smlouvy
o provedení pohřebních výkonů přes vědomost, že zákazník již uzavřel
takovou smlouvu u pohřebního ústavu jiného, e) přemlouváním zákazníka k uzavření smlouvy o provedení pohřebních výkonů tím způsobem,
že žalovaní šíří údaje, že podnik Julia Ch-a vypraví pohřeb třebas úplně
zdarma, nebo v každém případě o určitou částku levněji, než soutěžitel.
2. Odstraniti závadný stav. O b a niž š í s o u d y uznaly podle žaloby,
o d vol a c í s o u d těchto d II vod ů: Správně přiznal prvý soud žalobci právo nastupovati proti žalovanému Ch-ovi žalobou. I když žalovaný je členem společenstva, není překročením stanov, které výslovně
ukládají společenstvu hájení zájmů členů, když společenstvo netrpí výstřelky.nebo nekalá jednání člena, neboť tím právě hájí zájmy ostatních
členů, kteří nekalým jednáním žalovaného by mohli býti poškozem
materielně í na své dobré pověsti. Ustanovení stanov (hájiti zájmy členů)
znamená hájiti spravedlívé a po právu jsoucí zájmy členů, nikoliv chrániti člena, který zájmy druhých porušuje a dopouští se nepřístojností.
Ucházení se o zadání pohřbů jest nekalé, děje-li se těsně po úmrti nebo
těsně před úmrtím, a nelze je omlouvati nutnosti, by pohřeb co ne]l'ychleji byl ujednán, poněvadž při dnešní organisaci pohřebních ústavu,
jsoucfch vždy pohotově k vypravení pohřbu, není třeba, by pozůstalí
byli 'lgenty pohřebního ústavu vyhledáváni a obtěžováni ve chvílích
vzrušení nad blizkou smrtí nebo smrtí již nastalou. V žalobní žádosti
klade se hlavně dlrraz na ucházení se o pohřeb v době těsně přeJ
úmrtím nebo po úmrtí, které jest nevhodným a obtížným právě v taústavů

z

kových pohnutých chvílich. Je samozreJme, že neminí se tím návštěva
zástupce ústavu, když byla vyžádána, ta se žalovanému nezakazuje.
Vyhle:Iávánf pozůstalých bez předcl;o;dho vyzvání v. byt,ě v. takových
okamzicích Jest pokladalI za vnucovam se a za nesenOSl1I zpusob konkurenčního boje proto, že lidskost a pieta žádá, by pozůstalí byli ušetřeni obchodování a přemlouvání, když mysl je zaujatá bolem a lítostí.
Agentování takto, provoz,o,:ané ~elze, schvalov~ti p:?to, ž': by při jeho
připuštění a zevseobecnel1I pozustalI mohlI bylI pnmo prepadanr vIce
aaenty současně a pod pláštěm účinné pomoci a pohotovostI provozo·
váno by mohlo býti využitkování pozůstalých a nechutné kramaření narl
mrtvolou, téměř ještě nevychladlou. Srovnání takových případŮ úmrtí se
zasláním neobjednaných knih a pod. je naprosto nevhodné. Soutěžiti
jest solidností, reelní výpravou, přiměřeností cen, zachováním piety .~
šetrností k pozůstalým. Služby lze sice předem nabízeti, ale ve vhod ne
době a slušným způsobem, nevtíravým způsobem, nikoli vŠilk chytáním,
podbízením a přemlouváním v nevhodné době. Určité jednání (vyhledávání zakázky) o sobě bezvadné stává se závadným s hlediska dobrých
mravů, bylo-li předsevzato za jístých okolností a v určité kon~telacl; tak
jest tornu právě při. výstřelcích ~alovanému za vi?u kl~~~~yc? Sebe~
ochranu lze připustIlI I Jako prostredek pro II nekale sou tezI Jmych, Je-II
nutná. Ale i nutná sebeochrana musí býti oprávněná, slušná, věcně vysvětlující, nikoliv zlehčující (čís. 11.142 sb. n. s.). Musí míti účel obrann}'
a čeliti útoku, při čemž však nekalý útok neopravňuje k nekalé obraně.
Tyto předpoklady nelze shledati v prokázaných případech. ~estliže konkurenční ústavy moravsko-slezské byly o úmrtí z ostravske nemocmce
přímo vyrozumívány a žalovaný Ch. byl tím ve svých zájn;ech dotčen,
mohl u správy nemocnÍce zakročití a žádatí, by i .ieho podmk byl zpravován podle turnu o úmrtích. Pokud pak jde o okolí Mor. Ostravy a obce
vzdálené, zejména v případech tvořících podklad žalobní ž~dosti, nevychází z průvodního řízení, že tam na žalovaného konkurenCI byl podnikán útok. Jednání Ch-a a jeho zástupce v případech zjištěných ~em~
ani povahu obrany, nýbrž jest povahy útočné a výbojné. Nelze pokladatr
za nutnou obranu, když žalovaný přijde ještě před úmrtím se svou nabídkou, žádá za pohřeb 3.000 Kč a pak sleví, b~ ,ko,nkurentu .zak~zkll
uzmul, na 1.,000 Kč, když se dozví, že konkurence zada 1.500 Ke. Vubec
v prokázaných případech nelze uznati, ,že tvrzená obrana pohy?o~~la se
v přípustných mezích. Nelze-li v jednaní odvolatele spatrovatr pnpustnou obranu, není třeba, by se prováděly rozsáhlé a rámec toho(o SP?"I
přesahující důkazy nabízené žalovaným o chování se konku:e~čmch
ústavů, poněvadž, i kdyby prokázán byl nek,alý ráz tOh,oto c,hoval1l, ?em
tím žalovaný vyviněn, když sám meze nutne obran~ ~rekrocoyal. ,Zakaz
pod b) směřující k tomu, by žalovan~mu bylo, zakazan2. nat:nzenr .Jízdy
autem zdarma, byl prvním soudem pravem vydan, nebol Jde l}U <: Jed~n
z jeho prostředků nekalé soutěže. První soud tento zákaz presne oduvodni! poukazem k u,stanov<;ní, valné hrom~dy společe?stva ,ze dn~ 4.
května 1932, ze ktereho prave Je patrno, ze se takove nablzelll Jlzdy
autem zdarma nesrovnává s city slušnosti chovanými v dotyčných obchodních kruzích. Jestliže ostatní ústavy pohřební prostředku takového
při získávání zákaZníků neužívají (aspOň není to prokázáno), poskytuje
žalovaný tímto způsobem zvláštní výhodu, která mu zjednati může před-
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no st před jínýmí soutěžitelí, při tom lze důvodně za to míti, že tato výhoda jest jen zdánlivá, po~ěvadž,"náklady sp.?jené s těmito jiz~~mi do
míst vzdálených JSou patrne zapoc!tany do rezle podmku. Nelze nCI, pk
uvádí odvolání, že žalovaný auto potřebuje výhradně pro sebe, když jím
vozí pozůstalé k sobě a zpět. Odvolání brojí dále proti zákazu pod cl.
K vývodům odvolání jest především uvésti, že žalovaný sám připustil, že.
poskytování nepřiměřeně vysokých slev, když se děje při soutěžení s jinou'lirmou, jest jednáním příčícím se řádné soutěži. Zákaz rozsudkový
tu klade důraz právě na slovo »Nepřiměřené«, které odvolání přehlíží.
Nejde o poskytování slev vůbec, nýbrž o poskytování slev nepřiměřeně
nízkých tam, kde se žalovaný střetne s konkurentem jiným, třeba jej
předstihnuvším. Zákaz rozsudkový nebrání žalovanému v takovém pří
padě, by neslevil přiměřeně. Zákaz nekryje tudíž v každém případě soutěžitele dříve příšedšího. Zákaz vydán byl prvním soudem právem, poněvadž bylo zjištěno, že žalovaný poskytoval slevy 50.% i vyšší, takže
musilo to vzbuditi dojem, že pohřební ústavy jsou nereelní. Slevování
t<vk nápadné může poškoditi celý stav. V případě H-a sleva z 3.0.0.0. Kč
na 1.20.0. Kč, když soutěžil žalovaný s Concordií, je zvlášť příznačná,
rovněž není přípustné přemlouvání použitím slibu, že pohřeb se vypraví
třeba zadarmo. O tom není třeba šířiti slov. Výrok rozsudečný uvedený
pod cl, pokud dodává slova, takže v zákaznictvu vzbudilo se zdání, že
živnost pohřebnická provozEje se vůbec způsobem nereelním se strany
soutěžitelů, nečiní nemožnou exekuci, poněvadž při exekuci jest stejně
uvésti porušení zákazu v konkretních případech.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Dů

vo dy:

Odvolací soud oodrobně a vystižně dolíčil, že i nutná sebeobrana
musí býti oprávněni, slušná, věcně vysvětlující, níkoliv zlehčuiící (sb.
n. s." čís. 11.142), že ani nekalý útok neopravňuje k nekalé obrane, a dovodil dále že jednání dovolatele a jeho zástupce ve zjištěných případech
nemá ani 'povahu obrany, nýbrž jest povahy útočné a výbojné. Není tu
proto vytýkané vadnosti řízení, a, pokud běží o posléz uvedený ~s~dek
získaný volným hodnoce~ín; výsledků proved,enýc~ důkazů" nel,ze jej do~
voláním napadati. Dovolal1l v ramc! dovolaclho duvodu pravlll mylnosti
napadá především názor odvolacího soudu, že vidí nekal.?u S?ut~ž v.pře
mlouvání rodin zemřelých osob v jejich bytech ?ezprostredne pr~d ~! po
nastalém úmrtí v rodině a hledí do vola tel dovodItI, ze jest objekÍ1vne naprosto nemožné vésti hranice toho, co po~ pojmem bezprostřednosti. S?
rozumí, když prý prakticky se může jednaÍ1 o časovou dlferenc! rozmeru
hodinových. Dosah bezprostř~dnosti vyn;ezil vša~ odvolací. s?u,d dostatečně. Soud dovolací s tímto nazorem pIne souhlas!, neboť vtualll se osob
činných při zprostředkování pohřbu v okamžicích ci~~vého rozechv~n!
osob často těžce duševně sklíčených a nevzpamatovavslch se dostatecne
z duŠevního otřesu způsobeného ztrátou drahé jim osoby, jest hrubou
bezohledností a vypočítavostí a musí vzbuditi u každého slušn~ho ,člo
věka odpor. Z povahy vě:i vy:plývá,. ž~ nedovolen9st »~ezpr?S~redlllho.
zákroku nelze vymeziti presnym udalllm hramce casove, zejmena snad
určité hodiny před čí po úmrtí, jak si to asi přeje dovolate!. To záleží na
okolnostech případu a musí býti zůstaveno jemnocitu a slušnosÍ1 ma-

jitele a zřízenců pohřebního ústavu. -Námitku, zda může petit~ sI-:rá~ně
enunciát, budující prý na takovýchto subtilních a naprosto subjekllvlllCh
skutečnostech býti podkladem exekuce, vyvrátil již soud odvolací jednaje o zdržovacím ná;oku, uve?eném pod c) rozsud~~yého ~ýrok~: Ná~
mitka, že majitel pohreblllho ustav u v daleko nejvets!m po~tu pnp~du
prý neví, ani věděti nemÍiŽe, kdy nebožtík zem~el, a. že.p:oto je pro neh?
nemožno posoudItI, zda mtervenuJe bezprostredne, clh mc, neohsto)l,
neboť jde na jeho vrub, stala-Ii se jeho intervence za okolností nevhodných. Ke skutkové povaze jednání proti dobrým mravům soutěže podle
§ 1 zák. o nek. soutěži se nevyhledává vědomí nesprávnosti neb viny
pachatelovy, stačí, je-li jednání to objektivně v rozporu s těmito mravy,
jak je to vidno z neosobní dikce citovaného paragrafu: »kdo dostane
se ... v rozpor« (sb. n. s. čís. 10611 a 12135). Musí proto zůstati nepovšímnuty vývody dovolání, že, pokud šlo o intervencí před úmrtím, šlo
o případ jediný a jedine,čný, který pojmově a prakticky se nemůže opakovati a který prý se zakládá na omylu. Nám!tku, že šlo při činech žalovaného o spravedlivou obranu, která činila dotyčné činy jeho beztrestnými, vyvrátil správně soud odvolací a proto se na jeho vývody poukazuje. Soud dovolací souhlasí i s názorem soudu odvolacího, le ! nabízení jízdy autem zdarma při vyhledávání objednávek pohřebních výkonů
jest považovati za jeden z prostředků nekalé soutěže žalovaného a nelze
jej srovnati s city slušnosti chovanými v dotyčných obchodních kruzích,
jak došel tento názor i výrazu v usnesení valné hromady žalujícího společenstva, na něž odkázal již soud prvý (srov. sb. n. s. čís. 12334). Nedá
se souditi, by při úporném soutěžním boji, který i v tomto oboru živnostenského podnikání se projevil, nebyly výlohy spojené s dotyčnou jízdou zakalkulovány do režie podniku, zvláště když šlo v souzeném pří
padě o jízdu do míst poměrně vzdálených. Nejde tu tedy o pouhou službu
zákaznictvu, jak namítá dovolate!, nýbrž o lákání zákazníků, jež s ohledem na povahu dotyčného živnostenského podnikání jeví se nevhodným.
Dovolací soud má za to, že zvláštní povaha tohoto podnikání vyžaduje
nad jiné zvláště postupu co nejrigorosnějšího, dbalého úzkostlivě všech
zřetelů slušnosti a ohledů na city příslušníků zemřelého, i celé veřejnosti.
Že tudíž i prostředky, které by u jiných odvětví obchodních a živnostenských jevily se při získávání zákazníků snad nezávadnými a u nichž
zjevné uplatňování zřetelů výdělečných jeví se zcela přirozeným, mohou se jeviti zde při nejmenším nevhodnými a proto býti v rozporu s dobrými mravy soutěže (srov. sb. n. s. čís. 11.742).
čís.

13846.

Provozování kinematografické licence jinou osobou než majitelem
licence.
.
1. Platnost smlouvy o provozováni kinematografické licence jinoo
osobou než majitelem licence jest podmíněila tim, že bude pravoplatným
rozhodnutím příslušného správního úřadu schválena nebo vzata na vě
domí. Stalo-Ii se tak, jest i pro soudy závazně rozhodnuto, že se smlouva
nepříčí zákazu propachtování podle § 9 i1anzení ministerstva vnitra
v dohodě s ministerstvem pro veřejné práce z 18. záři 1912, čís, 191 ř.
zák. Soudy nejsou zejména oprávněny odepirati smlouvě soukromoprávni
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Z důvodu, že podle obsahu smlouvy jde v pravdě o zakázané
propachtování licence.
2. Pro právní poměr mezi smluvníky jest rozhodným skutečný pravý
obsah smlouvy, i kdyby byl podle názoru soudu s hledíska zákdzu § 9
nařízeru závadný.
" 3. !l0dpoyědnost ze stpl~v ~ljednaných pro provoz řídí se předpisy obcanskeho prava. Bude zalezeh na tom, kdo a v jaké vlastnosti smlouvu
pro provo~ uj~dnal,. ~ zda druhétpu smluvníkovi byl anebo při patřičné
~zorn~stt zn~~ byli .mo,!-' pomer provozovatele k majiteli licence. Po
t:to strance zapls do hcencmho katastru neru o sobě rozhodujícím může
vsak podle okolnosti případu býli spolurozhodujicím.
'
4. Otázku, kdo ručl za vady zařízení kinematografu, zda ma jítel či
provozovatel licence, a pokud ručl majitel místností a zařízeni za jeiich
vady, jest řešití podle okolností případu podle ustanoveni občanského
práva o náhradě škody.

(Rozhodnutí sesíleného senátu ze dne 15. října 1934, Pres. 1865/33.)
Oů

vo dy:

. Ježto v r~zhodnutic~ nejvyššího soudu byly v oboru práva provozu
kmematografu posuzovany a řešeny některé otázky různé přikázal první
presídent n~jvyššího soudu sesílenému senátu tyto právní otázky: 1. zda
Je pachtovm smlouva o provozování kinematografické licence mezi stranami platná (pro: rozhodnutí čís. 0001 sb. n. s., Č. j. Rv 1 466/28-1,
Rv 1 1684/28-1, proti: rozhodnutí čís. 6.J31, 7643, 127,05 sb. 11. s., č. i.
~v I 451/32); 2. zda jsou pro otázku, příčí-li se smlouva zákazu § 9 nanze11l mlmsterstva vnItra ze dne 18. září 1912 čís. 191 ř. z., závazna rozhodnutí správních úřadů o schválení smlouvy, po případě její vzeh na vě
domí (pro: rozhodnutí čís. 27108, proti: rozhodnutí čís. 11841 sb. n. s.)
a. ~da v d~sledku toho lze p!! schv~lené111 zástupci (třebas v pravdě pach~yn1 pokladah Jeho zastu~C! pomer za neplatný (nicotný); 3. otázku rucem maJItele ltcence za zavazky ze smluv ujednaných pro provoz a význam zápisu zástupce do licenčního katastru (pro: rozhodnutí čís. 3590,
8402, 12705 sb. n. s., proti: rozhodnutí čís. 6647 sb. n. s., Č. j. Rv 1
1684/28, Rv 1 401/28, Rv I 466/28, Rv 1 1347/28. Rv 1 2019/30);
4. otázku ručení za vadné zařízení kina majítelem licence (pro: rozhodnuti čís. 7643 »podnikatelem je majitel lícence«, čís. 11841 sb. fl. s. vyloučení ručení skutečného provozu pro neplatnost smlouvy), provozcem
na vlastní účet nebo majitelem mlstností a zařízeni.
Tyto otázky zodpověděl sesílený senát. jak shora uvedeno řídě se
těmito úvahami:
'
.
K čís. 1. Provoz kinematografů ie upraven nařízením ministerstva
vnitra vydaným v dohodě s ministerstvem veřejných prací ze dne 18.
září 1912 čís. 191 ř. z. Toto l1ařízení bylo zákonem ze dne 28. října 1918
čís. 11 sb. z."~ n .. ~onec~~n? Y l;latnosti. Má p;oto moc zákonné normy.
Podle § ,1 nar:z~~1 Je ,P?rada11l kl11ematogra!tc~ych představení přípustné
Jen na zaklade urednl hcence, kterou (§ 4) udeluje zemský úřad. Licence
pro půjčuje právo k provozu jen majiteli licence označenému v licenční
listině, a není ani mezi živými ani dědictvím -na jinou osobu přenositelná.

P9dle § 9 nařízení, jenž je nadepsán »osobní provoz«, nesmí býti provoz
licence propachtován. Jen s úředním svolením je přípustný provoz zástupcem (jednatelem). Svolení to sml býti uděleno jen v nutkavých pří
padech a zástupcem může býti jen osoba vyhovující podmínkám naří
zení (§ 7). Uvésti jest, že přestoupení podmínek nařízením pro provoz
stanovených' je podle § 26 nařízení trestné a že další přestoupení po
dvojím potrestání. stane-li se pochybnou spolehlivost provozce, má
v zápětí odejmutí licence. Podle výslovného ustanovení § 9, že licence
nesmí býti propachtována, jest propacht licence zakázán. Podle § 879.
odstavec prvý obč. zák. jsou ničí smlouvy, příčící se zákonnému zákazu.
Lze připustiti, že zakázaná smlouva jest i tehdy nicotná, když to při zákonném zákazu nebylo výslovně řečeno. Než povaha věci a rozhranění
mezi právem soukromým a právem

veřejným

a mezi pravomocí soudú

a oborem působnosti úřadů správních činí nezbytným, by s hlediska
§ 879, odstavec prvý obč. zák. bylo v každém jednotlivém případě zkoumáno, co jest účelem zákonného zákazu, najmě, zda jím mají býtí chráněny zájmy soukromé, či zájmy veřejné. Och rancem ohrožených anebo
již zasažených zájmů soukromých jsou podle svého poslání soudy, jim
náleží, by bděly nad tím, by bylo dbáno zákonného zákazu, jímž mají
býti chráněny zájmy soukromé, a by vyslovily se všemi důsledky nicotnost smluv. přičících se takovémuto zákonnému zákazu. Tomuto stanovisku nasvědčuje i druhý odstavec § 879 obč. zák. Vypočítává příkladmo
smlouvy, jež jsou ničí. Při těchto smlouvách jde veskrze o smlouvy, jimiž
podle pojetí zákona jsou nepřípustným způsobem zasaženy zájmy soukromé. Při zákazu těchto a podobných smluv jest zákonný zákaz vlastním a jediným účelem, nikoli jen prostředkem k jinémn vlastnímu účelu
zákonného zákazu. Jinak jest tomu při zákonných zákazech, při nichž
zakázané právní jednání o sobě nebylo by závadné, avšak prohlašuje se
za nepřípustné, protože by ohrožovalo nebo zmařilo veřejný zájem, jehož
ochrana jest účelem zákazu, při němž zákonný zákaz právního jednání
o sobě nezávadného jest jen prostředkem k dosažení vlastního veřejno
právního účelu. Bdíti nad veřejnoprávními zájmy chráněnými kromě jiného í zákonným zákazem právního jednání zájmy ty podle pojetí zákona ohrožujícího, jest úkolem úřadů správních. Mají-li tudíž úřady
správní možnost, by svými vlastními opatřeními a rozhodnutími zjednaly
průchod zákonnému zákazu, jest jim ponecháno, by tak učinily. Tímto
opatřením anebo rozhodnutim jsou pak soudy vázány. Nelze jim přiznati
právo a ukládati povinnost, by výrok správního úřadu věcně přezkou
mávaly. To plyne nade vši pochybnost jíž ze zásady § 96 (1) ústavní
listiny, podle níž soudnictví jest ve všech stolicích odděleno od správy.
Tato zásada nedovoluje soudům, by se zabývaly věcmi, jež upravovati
náleží úřadům správním, nedovoluje však ve své důslednosti ani, by
soudy nepřímo vystupovaly jakoby opravné stolice ohledně opatření a
rozhodnuti úřadů správních, osobující si, byť i jen pro svou potřebu,
právo, přezkou mávati po věcné stránce pravoplatná opatření a rozhodnuti úřadů správních, a naopak. Použije-lí se toho, co řečeno, k rozpoznání dosahu a účinků zákonného zákazu propachtování kinematografické licence, dospívá se k těmto důsledkům: Ú'čelem a předmětem naří
zení čís. 191 ř. z. z roku 1912, jež v dalším bude označováno prostě slovem »nařízení«, jest nade vši pochybnost ochrana zájmů veřejných. ZáCivilní rozhodnutí XVI.
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konný zákaz propachtování licence (§ 9, odstavec prvý nařízení) jest jen·
jedním z prostředků této ochrany. Bdíti nad těmito zájmy jest úkole·m
úřadů správních. Jim zejména též náleží zkoumati, zda se dohoda o provozování licence jinou osobou, než jejím majitelem, nepříčí zákazu § 9
nařízení. Byla-Ii dohoda správním úřadem pravoplatně schválena nebo
vzata na vědomí) jest tím i řečeno, že se nepříčí zákonnému zákazu § 9
nařízení. Tím jest i pro soudy závazně rozhodnuto, že se dohoda nepříčí
zákonnému zákazu § 9 nařízení. Jest přirozeně s tohoto hlediska platná
a závazná podle svého obsahu a smyslu. Soudům nelze přiznati oprávnění, by odepíraly smlouvě platnost z důvodu, že jde při ní o zakázané
propachtování licence. Tím by si soudy osobovaly právo, přezkoumávati
věcnou správnost výroku správního úřadu, že se dohoda nepříčí zákonnému zákazu propachtování licence, kteréžto právo jim však, jak řečeno,
nepřísluší.
K čís.

2. Jinak, se soukromoprávního hlediska, posuzují soudy dohodu jako každou jinou soukromoprávní dohodu, podle jejího pravého
smyslu a obsahu. Rozumí se samo sebou, že se soukromoprávního hlediska jest nejen právem, nýbrž i povinností soudu, by, je-Ii to pravým
smyslem a obsahem dohody, posuzoval ji jako smlouvu pachtovní a vyvodil z toho potřebnésoukromoprávní důsledky. Jen jediný důsledek nesmí z tohoto svého pojetí dovodití, to jest nesmí dohodě vůbec odepříti
platnost a závaznost z dÍlvodu, že se příčí zákonnému zákazu § 9 naří
zení. Vysloviti tento důsledek jest soudu zabráněno závazným rozhodnutím úřadu správního.
K čís. 3. Ministerské nařízení čís. 191/1912 ručení majitele licence
ze smluv pro její provoz ujednaných neupravuje. Upravuje provoz kinematografické licence jen s hlediska veřejných zájmů. Praví-li nařízení
v § 9 posledním odstavci, že povinnosti majitele licence postihují i jehO
zástupce, týká se to podle výslovného ustanovení tohoto odstavce § 9
povinností, jež jsou nařízením čís. 191/1912 uloženy majiteli licence,
tedy povinností veřejných. Pro otázku ručení majitele licence z€ smluv
týkajících se provozu licence rozhodna jsou ustanovení soukromého,
práva najmě obecného občanského zákona. Zápis do licenčního katastru
(§ 14 nařízení čís. 191/1912) nebude bez významu, avšak zápis provozovatele licence jako zástupce v katastru o sobě nestačí, aby majitel licence ručil ze smluv uzavřených pro provoz. Ten, kdo jest v licenčním
katastru zapsán jako zástupce licenciáta, zástupcem ve skutečnosti býti
nemusí. Licenční katastr vede se k vuli evidenci licencí, jejich majitele,
stanoviště, názvu, rozsahu, trvání a také zástupce, každý má volno do
katastru nahlédnouti a si·z něho opis vzíti, ale práva zápisem do licenčního katastru se nenabývá, pokud se týče nepozbývá a důvěra v katastr není, jakž je tomu u veřejných knih, chráněna. Proti lepšímu pře
svědčení a k odčinění neopatrnosti nebo nedostatku bdělosti se katastru
nelze s úspěchem dovolávati.
K čís. 4. V této otázce rozhodná jsou ustanovení obecného občan
ského zákona o náhradě škody (§§ 1293 a nás1.). Jde jen o to, kdo má
ručíti za škodu, kterou jest nahraditi a která vznikla vadným zařízením.
Provozuje-Ii licenci licenciát sám, nebo na svuj účet zástupcem anebo
přenechal-Ii provoz licence někomu, kdo za provozovatele příslušným
úřadem nebyl schválen, pújde škoda, pokud jest ji hraditi, na vrub licen-

ciáta. Provozuje-Ii však, byv schválen příslušným úřadem, licenci ,někdo
jiný místo licenciáta na svůj účet ať jako pac~!ýř r;ebo sam?statn~.pod
nikatel, bude tento jiný ručiti za škodu z pouzlvaneho vadneho zanzenl.
Licenciát není tu v okruhu osob, které z provozu a z Jeho vad JSou zodpovědny. Majitel místností a zařízení kina, jímž může ,býti i. licenciát,
odevzdá-li místnosti a zařízení nIkolI ve stavu podle predplsu nebo ve
stavu upotřebiteln~m anebo neudržuje.-li )e. v .tádném, stavu, bude, po
případě ručiti z duvodu opomenutI nalezIle pece za skody nasled,{em
toho vzniklé.
čís,

NebeiJ~Čí

ex.ř.

13847.

osvědčeno,

'!:;---;;

ná~

podle § 379
je
odstranil-Ii nájemce z
jemní místnosti mouku zájemně popsanou, třebaže ji nahradil jinou
moukou ve stejném množstvi.
Povolení uschování podle § 379 čís. 1 ex. ř. nevadl, že jde o věci
podléhaiicí zkáze. Podle okolností může býti nařízeno i zcizení předmětu
stlženéh~ zatímním opatřenlm, lze-Ii jen tímto způsobem zabrániti, by
účastníci nebyli poškozeni.
.
Opatřeni podle § 401 ex. ř. může se státi jen k návrhu, k němuž .isou
oprávněni i ohrožená strana, i její odpůrce.
Povolení prozatímního opatřeni nelze odepříti jen proto, že by povolením byly dotčeny zájmy třetích osob.
Jistota podle § 390, druhý odstavec, ex. ř. má sloužiti k pnpadné
náhradě všech majetkových újem, jež by mohly odpůrci vzejíti neodů
vodněným snad prozatímním opatřením, jakož i k náhradě nákladů
vzniklých odpůrci v řízcni o prozatímním opatření.
(Rozh. ze dne 18. října 1934, R I 936/34.)
K zajíštění nároku na zaplacení nájemného byla zájemně popsána
mouka vnesená do najaté místnosti. Návrhu pronajímatele, by byla povolena úschova zájemně popsané mouky, ježto odpůrce spotřeboval 320
pytlů mouky z mouky zájemně popsané, s o udp r v é s t o I i c e vyhověl. Rek II r sní s o u d návrh zamítl.
Ne j v v Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu s dodatkem, že
se výkon povoleného prozatímního opatření činí závislým na tom, že
žalobce (ohrožená strana) dá za všechny újmy žalovaným (odpůrciim)
tím způsobené jistotu 50'.000 Kč, a že se s výkonem opatření nepočne,
dokud nebude vykázáno, že jistota byla dána.
DÍl vod y:
Jde o povolení prozatímního opatření podle § 379,~x. ř .. k zajištěn~
pohledávky žalující (ohrožené) strany, o JeJlz eXIstenCI nent
sporu. K povolení prozatímního opatření podle § 379 dru,hý odst~vec
ex. ř. jest mimo jiné třeba, by vydobytí nároku bylo ohrozeno subJe~
tivním chováním odpůrce, jež činí jeho majetek pro navrhovatele nepnstupnějším (rozh. čís. 8137 sb. n. s.). Stačí, že dlužníkovo chování činí
pravděpodobným, že jím muže býti exekuce zmařena nebo ztížena, ne-
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hledíc k tomu, zda jde o jednání úmyslné (rozh. čís. 8048 sb. n. s.).
Takové jednání spatřoval navrhovatel a í prvý soud v tom, že odpůrci
spotřebovali bez úředního svolení 320 pytlů žitné mouky zájemně popsaných dne 24. července 1933 k zajištění zažalované činžovní pohledávky. Rekursní soud měl sice okolnost tu rovněž za zjištěnu, ale neshledal v ní jednání ohrožující peněžitou pohledávku žalobcovu,
poněvadž prý jde o věci zastupítelné určené k použití a zcizení v pekařské živnosti prvého žalovaného, a poněvadž prý nelze u prvého žalovaného předpokládatí úmysl způsobíti škodu, čímž zřejmě naráží na
to, že nesouhlasí s míněním prvého soudu, podle něhož je bezvýznamným, že žalovaný podle svého tvrzení nahradil spotřebovanou mouku
jinou moukou ve stejném množství. Kromě toho neshledal rekursní soud
přípustným navržený zajišťovací prostředek, uschování zájemně popsaných svršků, ježto by prý většina zájemně popsaných požívatin uschováním propadla zkáze, a tak byl zmařen účel prozatímního opatření,
a mimo to uschováním rozmanitých strojů a zařízení patřicích k pekař
ství byl by prý provoz znemožněn a mohly by prý tím i jiné osoby býti
poškozeny. S tímto odůvodněním nelze souhlasiti. Jak již svrchu bylo
uvedeno, není třeba, by odpůrce měl úmysl zmařiti nebo stížiti hrozící
mu exekuci, nýbrž stačí pravděpodobnost, že se tak může státi. Je nerozhodné, že prvý žalovaný nahradil spotřebovanou mouku jinou moukou a ve stejném množství, neboť tato nová mouka~ nebyla zájemně popsána a tudíž zákonné zástavní právo pronajímatelovo (§ lIDI obč. zák.)
se k ní v tom případě nevztahuje, doplnil-li prvý žalovaný zásoby mouky
teprve po vystěhování se z najatých místností. Byla-li spotřebovaná
mouka doplněna ještě v najatých místnostech, zaniklo právo zástavni,
byla-li odtud odstraněna, aniž došlo k novému zájemnímu popsání. Poukazuje-li rekursní soud k tomu, že kromě zařízení bylo zájemně popsáno asi 660 pytlů mouky a veliké množství jiných požívatin a zboží, a
že tím povolené prozatímní opatření odpůrce nadměrně zatěžuje, a naráží-li na to, že pohledávka žalobcova je přes odstranění 320 pytlu
mouky ještě dostatečně zajištěna, přezírá, že odpomoc bylo by lze zjednati jen podle § 399 čís. 1 ex. ř.
Pokud mezi zájemně popsanými předměty jsou věci zastupitelné a
snad i zkáze podléhající, není okolnost ta na závadu povolení uschování
podle § 379 čís. 1 ex. ř., neboť podle § 401 ex. ř. lze povoliti jakákoli
nutná neb užitečná opatření, aby byly odvráceny značné zmenšení hodnoty, nepoměrné náklady nebo .iiné újmy, při ,čemž soud v příčině opatření, které by mělo býti učiněno, není nijak obmezen, nýbrž zařídí přihlížeje co možná k právům vlastníkovým čeho podle povahy pří
padu jest třeba. Podle okolností muže býti tedy nařízeno i zcizení před
mětu stíženého zatímním opatřením, dá-li se pouze tímto zpusobem zabrániti, aby účastníci nebyli poškozeni (Mot. str. 243, mat. 1. str. 599).
Pokud rekursní soud praví, že mělo býti s povolením uschování nařízeno k odvrácení újmy i opatření podle § 401 exek. ř., přehlíží, že se
tak mŮže státi jen k návrhu, k němuž jsou oprávněni i ohrožená strana
i její odpůrce. Nelze také nahlédnouti, proč by musila s uschováním věcí
povolena býti zároveň i jejich správa, když nejde o věci, které by správy
vyžadovaly podle své povahy, nebo poskytovaly nějaké užitky (srv. Neumann-Lichtblau komentář k exek. ř. z r. 1929, str. 1173 - vide také
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věta exek. ř.), a když v případě nebezpečí
znehodnocení nebo zkázy uschované věci by stačilo opatření podle § 401
exek. ř., a když uschovatel ručí ukladateli podle §§ 961, 964 a 968obč.
zák. za zanedbání povinné péče. Povolení prozatímního opatření nelze
odepříti ~ když jinak předpoklady pro ně jsou dány - ani tehdy, když
povolenim by zájmy třetích osob byly nějakým způsobem dotčeny, neboť zákon v příčině té nic neustanovuje. Bylo oroto napadené usneseni
změniti a obnoviti usnesení prvého soudu.

§ 383 prvý odstavec druhá

l

Poněvadž

však navrhovatel odpovídá nejen za 'zdatnost uschovatele,
nýbrž za veškerou škodu ať zaviněnou ať nahodilou, která stihne věci
u uschovatele, jak bylo zevrubně vyloženo v rozhodnutí čís. 10.580 sb.
n. s., k němuž se k zamezení opakování odkazuje, bylo podle § 390,
drubý odstavec exek. ř. učiniti výkon povoleného uschování závislym na
složení jistoty (§ 56 c. ř. s., §§ 78 a 402 exek. ř.), kterou nejvyšší soud
určil podle volného uznání (§ 390 exek. ř.) částkou 50.000 Kč při čemž
bylo přihlíženo k (omu, že jistota má sloužiti k případné náhradě za VŠechny majetkové újmy, které by odpurci mohly vzeiíti neodůvodněným
snad zatímním opatřením, jakož i k náhradě nákladÍl vzniklých odpůrci
v řízení o prozatímním opatření (§§ 390, 393, 394, 398 a 400 exek. ř. _
srv. také Neumann-Lichtblau, komentář k exek. ř. z r. 1929 str. 1242,
1749 a násl.).
čís.

13848.

Pojišťovací smlouva.
Pojistník jest v každém případě oprávněn žalovati o plněni poiistného l}ároku u řádného soudu, i když pojišťovací podmínky mají ustaJ!ovem ve smyslu § 11 odstavec 2 zákona o pojišťovaci smlouvě že výše
nároku Je vyhrazena rozhodčímu soudu.
'
. Po~á-li pojistník. žalobu o zjištění, že jeho nárok proti pojišťovně
~lCst duvodem po pravu, musí prokázati orávn! zájem na zjištění podte
§ 228 c. ř. s.
'
Odmítla-li pojišťovna plněni, jest právní zájem pojistníka v tQm ire
nezažaluje-li ve lhůtě v pojišťovacích podmínkách podle § 20 zákQn~
o. pojišťovací smlouvě uvedené, pozbude nároku, a může žalovati o. zjištění, i kdyby mohl přímo žalovati o plněni, rozhodl-Ii se ponechati rozhodnutí o výši odškodného rozhodčímu soudu.
Pakliže pojišťovna neodmltne plnění, není právního zájmu na zjištěni nároku a pojistník není oprávněn žalovati o určeni, i kdyby se rozhodl svěřiti rozhodnuti O výši nárQlm rQzhQdčímu soudu.
Neodmítla-Ii pojišťovna plnění způsobem v § 20 záko.na o pojišťo
vad smlouvě uvedeným, nýbrž ve sporu, zahájeném o určovacl žalobě
PQpřela celý nárok, nemá pojistník rovněž zájem oa určeni a jest jeh~
žalobu o určení zamítnouti.
.

(Rozh. ze dne 18. října 1934, Rl 1003/34.)
Žalobkyně byla předplatitelkou časopisu "Vobachs Familienhilfe«' a
tím .pojištěna tl strany žalované proti úrazu podle všeobecných pojišťo~~
vaclch podmínek. Tvrdíc, že utrpěla úraz, domáhala se žalobkyně na ža-
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lované pojišťovně, by bylo zjištěno, že žalovaná jest povinna odškodniti
žalobkyni za úraz ze dne 1. června I !}31, jako abonentku časopisu »Rat
und Tat«, po případě »Vobachs Familienhilfe« podle ustanovení pojišťo
vacích podminek. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i ce žalobu zamítl, maje
za to, že podmínky pro určovací žalobu nejsou splněny, poněvadž Ž:1lobkyně může uplatňovati jen následky úrazu, které již nastaly, takže se
může domáhati nároku na odškodněni žalobou o plnění. O d vol a c i
s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by vyčkaje
pravomoci, dále jednal a znovu rozhodl. D ů vod y: Přisvědčiti jest
vývodům prvniho soudu potud, že neni opodstatněno tvrzení žalující
strany, kterým odůvodňovala zájem na brzkém zjištěni, ježto prý nebyla
dosud s to rřehlédnouti veškeré následky utrpěného úrazu. Úraz se stal
1. června 1931 a podle § 3 všeobecných podmínek pojišťovacích může
uplatňovati jen následky, jež se projevi způsobem tam uvedeným ihned,
nebo nejdéle do tří měsíců po úrazu. Nelze tedy míti za to, že ještě an;
v době podání žaloby 11. prosince 1933 nebyla s to následky utrpěného
úrazu přehlédnouti a tím rozsah své neschopnosti přesně udati, ano podle uvedených podmínek na pnzdějších následcích nezáleží. Žalobkyně
však odúvodňovala onen zájem i poukazem na § 11 všeob. poj. podmínek, tvrdíc, že ztrácí nárok, nepodá-li včas žalobu o zjištění povinnosti
k odškodnění. První soud, obíraje se tímto tvrzením, dospěl k závěru, že
se žalobkyně neprávern odvolává na tato ustanovení všeob. poj. podmínek, neboť lhúta k podání žaloby trvá do šesti rněsÍCú .po odmítnutí ohlá-·
šeného nároku, k čemuž dosl1d nedošlo. Připustí-li se, že tomu tak jest,
nelze přehlížeti, že § 11 všeob. poj. podmínek má ve spojení s § 6 těchže
podmínek zvláštní význam právě se zřetelem na soudní uplatňování naroku na odškodněni. Odvolatelka vyvozuje z něho, což tvrdila již v podstatě v prvé stolici, že jest tímto ujednáním oprávněna jen k žalobě o zjištění a docházi k závěru, že se tím žalovaná strana bezvýhradně podrobila určovaCÍ žalobě. Žalovaná v odvolacíin sděleni sice odmitá takovýto
dalekosáhlý význam ustanovení § 11 poj. podmínek, avšak přehlíží, že
jedno lze s určitostí vyvoditi z §§ 11 a 6, pokud se týče i § 5 poj. podmínek, t. j., že aspoň může býti výše odškodného stanovena, nedošlo-li
k tomu dohodou stran podle určitých stupnic rozhodčím soudem a že
proto má žaloba o určeni smysl i s. hlediska hospodárnosti soudniho ří
zení, že má tedy praktický i účelný význam. Ie-Ii prokázán tento před
poklad, k čemuž jest zříti z úřadu, nebrání žalobě takové, že múže býti
žalováno i o plněni (sro vn. rozh. nejv. soudu čís. 547, 4498, 6040, 8992,
12288). První soud, vycházeje z názoru, že je vůbec určovací žaloba nepřípustná, lze-Ii již žalovati o plnění, neposoudil otázku tuto správně.
Ne j v y Š š i s o u d zrušil napadené usnesení a uložil odvolacímu
soudu, by nehledě ke zrušovaCÍm důvodům znovu o odvolání rozhodl.
Důvody:

pojistník jest v každém případě oprávněn žalovati o plnění pojistného nároku li řádného soudu, i když pojišťovací podmínky mají VE
čl. 11, ustanovení ve smyslu § 11 odstavec 2 zákona o pojišťovací
smlouvě, že výše nároku může býti vyhrazena rozhodčímu soudu. Neboť
tím jest pojis-tníku dáno jen právo volby, zda chce rozhodnutí o výši

svěřiti rozhodčímu soudu či řádnému soudu, a není tím vyloučena bezpodmínečnč přislušnost řádného soudu k určení výše. Podá-Ii však pojistník určovaCÍ žalobu o zjištění, že jeho nárok proti pojišťovně jest dů
vodem po právu, musí prokázati právní zájem na zjištěni podle § 228

c. ř. s. Ten se různí podle toho, zda pojišťovna odmítla plnění způso
bem v čl. 11 všeob. poj. podmínek uvedeným (shodným s § 20 zákona
o poj. smlouvě), čili nic. Odmítla-Ii, jest právni zájem pojistníka v tom,
že, nezažaluje-li ve lhlltě tam uvedené, pozbude nároku, a může proto
žalovati o zjištění, i kdyby mohl přímo žalovati o plnění, rozhodl-Ii se,
ponechati rozhodnutí o výši odškodného rozhodčímu soudu. Tak jest
rozuměti i rozhodnutí čís. 547 sb. n. s., kde pojišťovna rovněž odmítla
plněnÍ. Pakliže neodmítne plnění, není právního zájmu na zjištění nároku, poněvadž odpadlo nebezpečí ztráty nároku následkem nevčasného
zažalování a nelze právní záJem odvozovati ani z toho, že se pojistník
. rozhodl svěřiti rozhodnuti o výši nároku rozhodčímu soudu a obmeziti
řádný soud na zjištění di'!vodu, poněvadž určovací žaloba by neměla
účelu a praktického smyslu, ba způsobovala by zbytečné útraty, ano buď
nebylo důvodu zjišťovati, že povinnost nepopírající pojišťovny ku plnění
tu jest, ježto jest ochotna plniti, nebo, odepřela-Ii plnění po zjištění výše
nároku rozhodčím soudem, stejně by musil pojistnik v každém případě
žalovati o splnění nároku, by si opatřil exekuční titul, ježto rozsudek ve
sporu určovacím není vykonatelný. Zbývá jen třetí možnost, o niž v souzeném případě právě jde, že pojišťovna neodmítla plnění způsobem ve
čl. 11 všeob. poj. podm. uvedeným, nýbrž že ve sporu, zahájeném
o určovaCÍ žalobě, popřela celý nárok. Tu se má věc obdobně jako
v případě předešlém, neboť právního zájmu na zjištění plynoucího z nebezpečí ztráty nároků nepodáním žaloby zavčas není a zjišťovati důvod
nároku. by bylo rovněž bezúčelné a nepraktické a způsobovalo by zbytečné útraty, an pojistnik by přes to, že si vymohl rozsudek, jímž jeho
nárok na plněni byl zjištěn, musil žalovati o plněni po zjištění výše
rozhodčím soudem, aby si opatřil exekuční titul.
čís.

13849.

úroky a anuity z pohledávek na propachtované nemovitosti zajiště
ných, jež pachtýř platí podle smlouvy kromě pachtovného, nepatři
k pachtovnému, podléha iícímu úpravě podle vládního nařízeni ze dne
29. července 1933, čís. 164 sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 18.

s

října

1934, Rl 1217/34.)

o udp r v é s t o I i c e upravil k návrhu pachtýřů pachtovné, při
čemž jako pachtovné v penězích vzal 35 Kč z 1 korce. V rekursu uplatňovali pachtýři, že první soud, kdyby postupoval dle spisů, byl by musel dojíti k zjištění, že anuity, které mají pachtýři platiti Hypoteční bance
za majitele usedlosti, jsou rovněž pachtovným, jež jest do snížení zahrnouti. Rek u r s n i s o u d napadené usnesení potvrdil. D ů vod y:
Z odst. III. a IV. smlouvy a z § 3 a § 10 vlád. nař. ze dne 29. července
1933 čís. 164/1933 sb. z. a n. plyne, že prvý soud postupoval správně,
vyšed při úpravě pachtovného, pokud bylo smluveno v penězích, jen
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z pevné částky 35 Kč ločně z korce. Podle odst. lll. pachtovní smlouvy
čini pachtovné z každého korce propachtovaných pozemků roční částku
fixní 35 Kč a dále tolik, kolik podle zásad níže vytčených bude činiti
cena 180 kg pšenice, kromě čehož jsou pachtýři povinni, by po dobu
pachtu platili ze svého úroky a anuity z pohledávání Hypoteční banky
v Praze na usedlosti čp. 20 v P. zajištěného. Podle odst. IV. pachtýři
jsou povinni kromě pachtovného, úroků a anuit z pohledávání Hypoteční
banky v Praze po celou dobu pachtu platiti (niknouti) dále ze svého
všechny veřejné dávky jakéhokoliv druhu, na propachtované nemovitostí
vypadající. § 3 (l) cit. vlád. nař. jednající o úpravě pachtovného, bylo-li
pachtovné ujednáno v penězích, vychází podle důvodové zprávy z před
pokladů, že i tu výše pachtovného je výsledkem kalkulací o určitém
množství hlavních obi1in. Podle § 10 cit. vlád. nařízení jiná ustanovení
pachtovní smlouvy, zejména i zvláštní ujednání o placení daní a přirá
žek zůstávají nedotčena. Z toho je vyvoditi, že jinými ustanoveními rozumí se ona, která nemají za předmět vlastní pachtovné, t. j. vyjádřené
v penězích neb v určitém množství pšenice neb žita pokud se týče v ceně
určitého množství pšenice neb žita. Placení anuit z pohledávání Hypoteční banky v Praze na usedlosti čp. 20 v P. zajištěného není vlastnim
pachtovným jak z odst. III. a IV. pachtovní smlouvy plyne při výkladu
podle§ 914 obč. zák. - jeho cit. vlád. nařízení se netýká a musí jako
»jiné« ustanovení pachtovní smlouvy ve smyslu § 10 cit. vlád. nař. zů
stati nedotčeno.
Ne j vy Š š í s o u cl nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Napadenému usnesení, jímž bylo potvrzeno usnesení prvního soudu
a jež podle § 46 odst. (2) zák. o nes!'. řízení lze napadati jen pTá nezákonnost, zřejmý rozpor se spisy a pro zmatečnost, vytykají dovolací rekmenti rozpor se spisy a nezákonnost. Obě výtky namířeny jsou proti
stanovisku nižších soudů, že úroky a anuity z pohledávky Hypoteční
banky v Praze na propachtované nemovitosti zajištěné, jež dovolací rekurenti platí podle smlouvy vedle pachtovného 35 Kč a 180 kg pšenice
v bursovní ceně z korce, nepatří k pachtovnému, podléhajícímu úpravě
podle vládního nařízení čís. 164/33. Uvedený názor v rozporu se spisy
není, také jej se spisy srovnávati nelze a zákonu pokud se týče uvedenému nařízení (§ 10 cit. nař.) se nepříčí.
čís.

13850.

Nebyla-li obsílka k odvolacímu llčení doručena plnou mocí vykázanému právnímu zástupci strany, nýbrž advokátní komorou určenému zástupci chudých, nejdeo zmatek podle § 477 čís. 4 c. ř. s., byl-Ii soudem
ustanovený způsobilý právní zástnpce skutečně před odvolaclm soudem
za stranu přítomen a projednával.
'" zamítnuti důkaZtl krevní zkouškou nestači, že soud považuje sJ..<tItečnost soulože v kritické době jinými průvodními prostředky za prokázanou.
(Rozh. ze dne 18. října 19'34, Rv I 1118/33.)

Žalobě o uznání otcovství a o placeni výživného
s o u d Y vyhověly.
N e j v y Š š í s o u cl zrušil rozsudky obou nižších
prvému soudu, by dále jednal a znovu rozhodl.

o b a niž š í
soudů

a uložil

Důvody:

Dovolání uplatňuje dovolací důvody čís. 1, 2 a 4 § 503 c. ř. s. Je
částečně opodstatněno. Není tu ovšem důvodu čís. 1 § 503 c. ř. s. pro
zmatečnost řízení podle § 477 čís. 4 c. ř. s., neboť i když dovolání má
pravdu v tom, že byl porušen předpis § 93 c. ř. s. tím, že nebyla obsílka
k odvolacímu líčení doručena plnou mocí vykázanému právnímu zástupci
žalované strany, nýbrž advokátní komorou určenému zástupci chudých,
nebyla tímto postupem žalovanému odňata možnost před soudem projednávati, an soudem ustanovený způsobilý právní zástupce (advokát)
skutečně před odvolacím soudem za něho byl přítomen a projednával.
Naproti tomu je dovolání v právu, pokud vytýká nepřipuštění důkazu
zkouškou krve s hlediska čís. 2 a 4 § 503 c. ř. s. Důkaz zkouškou krevní
není průvodem podpůrným (§ 371 c. ř. s.), ani nemá za účel ani způso
bilost, by jím bylo zjištěno, kdo z několika souložníků jest skutečně
otcem. Může jím býti po případě jen dokázáno, že osoba za otce označovaná otcem není. Nestačí tedy k zamítnutí tohoto důkazu, že nižší

soudy považují skutečnost souloŽe v kriti9ké době jínými průvodními
prostředky za dokázanou, neboť, i když zákon na tuto skutečnost vl že
domněnku otcovství, nikoli otcovství samo, je proti této domněnce podle § 270 c. ř. s. přípustný důkaz o opaku, pokud ho zákon sám výslovně
nevylučuje. Když se žalovaný pokouší o protidůkaz krevní zkouškou a
když podle dnešního stavu vědy může býti krevní zkouškou prokázáno,
že otcem dítěte není, nelze provedení tohoto důkazu odepříti, i kdyby
byla skutečnost soulože bezvadně zjištěna. Než zjištění soulože stalo se
na podkladě vadném (čís. 2 § 503 c. ř. s.) a odvolání správně poukazuje
k tomu, že výtka v odvolaCÍm spise vznesená, že nebyl vyjasněn rozpor
mezi výpovědmi svědky.h Frídy B-ové a Josefy B-ové, nebyla odvolacím
soudem vyřízena. Tato vada odvolacího řízení je obzvláště vzhledem
k neurčitostí výpovědi hlavní svědkyně, nemanželské matky, způsobilá
zameziti úplné vysvětlení a dl1kladné posouzení rozepře (§ 50'3 čís. 2
c. ř. s.). Bude na prvním soudě, by se, projednav věc znovu, vypořádal
s vytýkaným rozporem ve zmíněných svědeckých vypovědech a pak podle potřeby přikročil k důkazu krevní zkouškou ziednav si ovšem pře
dem souhlas poručníka žalujícího dítěte, nemanželské matky a žalovaného (viz rozh. sb. n. s. čís. 8,016) a pro případ odepření tohoto souhlasu tuto okolnost podle § 272" c. ř. s. ocenil.
čís. 13851.
československý stát jest oprávněn, zadávaje trafiku, uložiti jejímu
majiteli, by vyplácel třetím osobám určité peněžité částky.
československY stát má vždy možnost, učiniti majiteli trafiky návrh
na pozměněni nebo doplnění původních podmínek a, kdyby majitel tra-

-

čis.

13851 -

-

CIS. 1 jt\o"

-
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liky na to nepřistoupil, zrušiti poměr výpovědí a uzavříti novou smlouvu
Se změněnými podmínkami s třetí osobou nebo s dosavadním majitelem
trafiky.
~ V oz~á~ení česko~loye?ské~o státu majiteli trafiky, že mu byla při
de!:na trett~5:sobaJvalecny poskozcnec), a v žádosti, aby mu vyplatil
nrclÍou penezltDu castku a o. tom s nim uzavřel písemnou smlouvu jest
s'patřov~ti na?~dku, na pDzměnění původní smlouvy, kterou majitel trafiky micky pnJa! tut!, Že uzavřel s válečným poškozencem smlo.uvn a
také mu vyplácel z poéátku příslušné částky.
.
Jde tu o. smlouvu ve prospěch třetí o.soby.
Smlouva taková nepřičí se do.brým mravům.
(Rozh. ze dne 18.

října

1934, Rv I 1158/34.)

~
Žalovaný, majitel talJáčni trafiky, zavázal se československému státu
ze ?ude platiti ž~lobci, válečnému poškozenci, měsičně určitý peníz. ža~
lobe o zaplacel1l t?~o.to penize bylo vyhověno s o u d Y vše c h tři
s t o I I C, N e J v y s S I m s o u d cm z těchto
důvodlI:

Práv~í pon;ěr

mezi dovolat~lem, majitelem tabákové trafiky, a česko

sID~ensky~ st~temJest smluvmm poměrem soukromoprávním (§ 2 před
piSU o'tab~kovych tr,afI~ant~ch). r;oyolatel již sám připouští, že českoslo

vens~y sta~byl op~~v~e:''pn zadan; traf:ky mu uložiti, by vyplatil třetím
osobam mClte penezlte castky, poplra vsak, že se tak mohlo státi dodatečně, kd~ž t~afika mu byla již zadána za určitých podmínek. To by bylo
sna~ spravne,. kdyby dovolatel byl nabyl neodvolatelného nároku na
tabakovou tr~hku., Ton;u, vša~ t~k nen~í, neboť československý stát mohl
kdy~ohv, zruS!Íl vypov~dl pravm pomer k dovolateli (§ 57 předpislI pro
t~bakove trahka?ty). Ceskoslovenský stát měl tudíž vždy možnost, uči
IHh dovolateh navrh na pozměnění nebo doplnění původních podmínek
a, kdyby dovolate! na to nepřistoupil, zrušiti poměr výpovědí a uzavříti
novou smlouvu se změněnými podmínkami s třetí osobou nebo i s dovolatelem samým, což tento připouští. V o20námení československého
st~t~c ~e d?:,olateli byl přidělen žal~bce, a v žádosti, aby mu vyplatil
meSlcne urcltou častku a o tom s mm uzavřel písemní smlouvu nelze
tudíž, spatřovati jednostranný příkaz, nýbrž nabídku na pozměnění pů
vodl1l smlouvy, kterou dovolatel mlčky přijal tím, že uzavřel se žalobcem
seo~rnou s,;,louvu a mu také vyplatil z počátku příslušné částky. Tím
pnsla k mlstu smlouva mezI československým státem a dovolatelem ve
prosp~.ch osoby třeU (§ ~8~1 Dbč. zá~.). V tom, že československý stát
nezrusIl smlouvu vypovedl a neuzavrel novou smlouvu s dovolatelem
nýbrž volil kratši cestu na pozměnění smlouvy dohodou obou stran nelz~
spatřovati závadu. Lze připustiti, že dovolatel uzavřel smlouvu s Česko
slovenským státem ve prospěch žalobce i smlouvu se žalobcem pod nátlakem výpově,di, což však je~t nerozhodné, neboť o nespravedlivé bázni
(§ 870. obč. ~ak.! nelze mluvlÍl, an československý stát byl k výpovědi"
kd'ykoh~ opr~,:ne~. Tvr~dí-l: do:::?la!el, ~e se příslušný projev vůle čs!.
statu mel staÍl plsemne, prehllZI, ze sam předložil výměry okresního
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finančního ředitelstvi, týkajicí se žádání, by dovolatel vyplatil žalobci
měsíčně určitou peněžitou částku. Že nelze mluviti o smlouvě příčící se
dobrým mraVlIl11 (§ 87~ obč .. zá~.), když j.eji příčinou bx.la péče o válečné
poškozence, vystihl jlz spravne odvolaCI soud. jak JIz shor,: bylo po~
dotknuto, nebyl právni základ žaloby nijak pozměněn,. kdyz odvolacl
soud dospěl k úsudku, že podkladem smlouvy mezI strana?" J;st
smlouva mezi československým státem a dovolatelem ve prospech zalobce (§ 881 obč. zák.).
čís.

13852,

Zálmn ze dne 24. úno.ra 1934, čís. 33 sb. z. a n., o do.časných opatřeních v exekučním a konkursním i'izeni proti zemědělcům.
Ustanoveni § 3 lit. g) zákona týká se nejen smluvených úroků, nýbrž
i všech jiných úroků z pobledávek.
(Rozll. ze dne 18. října 19'34, R II 403/34.)

K návrhu dlužníka povolil s o II d P r v é s t o I i c e odklad exekuce
k vydobytí peněžitých pohledávek s úroky a útratami. D li vod y:
K návrhu dlužníka odkládá se výkon exekuce na dobu po 31. prosmcl
1934, ježto podle vyjádření obecníbo úřadu živí se dlužník převážně
zemědělstvím a i ostatni podminky zák. čís. 33/34 sb. z. a n. JSou
splněny. Odklad vztahuje se i na úroky a útraty splatné (vzniklé) po
9. květnu 1933, neboť příslušenstvi sdíli osud hlavního dluhu. R e k u r sní s o u d zamítl návrh dlužníka na odklad exekuce, pokud šlo
o úroky za dobu od 9. května 1933 a o útraty vyjádření a o útraty stížnosti. D ů vod y: Doslov zákona ze dne 24. února 1934, Čí,S. 33 sb .. z.
a n. zanechával jisté pochybnosti o tom, týká-II se ustanovem § 3 g} zak.
jen smluvených úroků, či také všech úroků jiných pohledávek Podle
zprávy poslanecké sněmovny a ústavně-právního výboru jest za to míti,
že neplatí ochrana tohoto zákona jednak pro smluvené splátky nepře
sahující ročně 2% původní jistiny, dále pro anuity a úroky, pokud
splatnost všech v tomto odstavci. uve~ených~ poyin~ostí~astala po
9. květnu 1933. Teprve touto zpravou ustavne-pravmho vyboru byly
odstraněny nejasnosti, které plynuly z nejasného doslovu zákona. Jsou
tudíž podle toho vyňaty z odkladu exekuce úroky od 9. k~ětna 1933
splatné. Zemědělcům se ukládá povinnost tyto úroky aspon zar;laÍltI,
mají-li požívati další ochr~~1y zá~o.na ohledn~. jiných závazklI:.ytrat~
exekučního návrhu nespadaJI do vYJImek § 3 zaK., za to bylo pnrknouh
útraty vyjádření podle § 6 zák., § 41 c. ř. s. a § 78 ex. ř.
Ne j v y Š š i s o u cl nevyhověl dovolacllllu rekursu.
Důvody:

Napadené usnesení vybovuje stavu věci a zákonu, pročež, se odkazuje na jeho správné odůvodnění, ~te.ré ~nebylo v~vrac.eno vyvody dovolacího rekursu k nimž se podotyka, ze ze zpravy ustavne-pravmho
a národohospod!iřského výboru tisk 1222 a zprávy zemědělského a
ústavně-právního výbor.\.l tisk 2500 jasně vyplývá, jak a proč došlo k do-
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13853 -

slovu ustanov~ní o~st. lit. .g) § 3 zákona čís. 33/1934 sb. z. a n., a že
bylo v llltenclch zakonodarce, by se na závazky pod lit. g) uvedené
a vzniklé po 9. květnu 1933 odklad exekuce nevztahoval.
čis.

13853.

~Ná~Ok na ,vráceni užitků (§ 1447 obč. zák.), které měl kupite! z ne~lozene ~Up~t ceny, aJenž záleží v tom, že nezaplatil z ní umluvené
ur~ky, ac san.' bral uZltky z odevzdaných nemovitosti nepodléhá tři-

letemu promlceni.
'
Pokud ~romlčeni úroků nevadi, že pohledávka byla uplatňována ve
sporu zapoctenim.
(Rozh. ze dne 18. října 1934, Rv II 398/32.)

V pře.~chozím ~poru (čís. sb. n. s. 8385) domáhali se manželé j-ovi
na Fral~trsce S-ov~ zaplaceni. Žaloba byla posléze pravoplatně zamítnuta" jezto pohledavky ~platňované započtením převyšovaly žalobní pohledavku. ža:obou, .o lIlZ tu jde, domahala se Františka S-ová na žalovano:ch ,manze!lch j-ových přisouzení další částky své pohledávky
naml,tane z~~poctel11m, pokud převyšovala to, co v onOm sporu manželům
J-ovym pn~ouzeno, ~ celkem 62".756 Kč.P r o c e sní soud prvé
~ to! I c e pnsoudI! ~alobkyni jen 31.501 Kč. Tato částka byla části 6'%
u~oku ze ~O~.784 ~c pko zbytku kupní ceny, jejž žalovaní podle ujednal11 neslozll! 1. kvelna 1920, a to úroků za dobu od 1. května 1920 do
1 května 1923 v, ~umě 108.141 Kč, na kterou byla pravoplatně žalobkym jako na ::z~j.:~nnou p.ohl~dávku namítanou k započtení přiznána
rozsudken:. v dnVejSlm, 'poru častka 76.639 Kč. Další nárok nebyl prvým
soude~ pnsou.zen ~ du:-,odu promlčení. O d vol a c í s o u d nevyhověl
odv~lam al11 te, al11 one strany. K odvolání žalovaných uvedl mimo jiné
v d u v 5' d ech: ~rocesni. s~ud byl vázán právním základem žaloby jen
potud, ze se nesmel odchyl!lI od skutkových okolností přednesených žaIUjlcI ~strar;ou k od~vodn,ě~í žalobního nároku. Právní posouzení těchto
skutecnoslI bylo ,v~ak vec! soudu a jest proto lhostejné, že žalobkyně
mluvIla o noahrad; skody a o tom, že požaduje zažalovanou částku z dů
vodu bezduvodneho obohacení. Ve skutečnosti jde o nárok ve smyslu
§ 1447 obč. zak. Odpor Státního pozemkového úřadu proti uskutečnění
kupm sml~uvy ~tran účinkoval ja~o zánik věci tvořicí předmět kupní
smlouvy.pred pre:;odem vlastmctv! ke koupené věci (§ 431 obč. zák.)
a musel! pr~oto ~alovaní vrátiti, co obdrželi z neproveditelné trhové
~mlouvy, o~sem jako bezelstní držitelé, ale tak, aby neměli zisku ze
sko~y druh,: ~trany, nebo-Ii jak to vyjádřil nejvyšší soud v rozsudku vydanem ve VecI Ck I 82/24 (čís. sb. 8335), jest věc posouditi tak,jako by
byl kup uzavřen pod rozvazovací výmínkou, která nastala. Právním dů
vodem žaloby není tedy ani náhrada škody, ani bezdůvodné obohacení
na straně žalovaných, nýbrž zvláštní nárok na navrácení v předešlý stav
stanovený ~§ 1447 ?bč.~ zák. Navrácel;í ,to n;usí se pak dítí podle obdoby
§ 1068 obc. ~ zak. tun, ze prodatel vralI slozenou mu kupní cenu, kupitel
proda~nou. vec ve stavu nezhoršeném a že se vzájemný užitek jednak
: penez, j~~nak_ z~věc:,na,:,:ájem zrušuje. Poněvadž kupní cena byla slozena jen casteC(!e, pnslusl za to prodatelce ekvivalent ve výši úroků
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smlouvou ujednaných, totiž 6%. Nejsou to však úroky v pravém slova
smyslu a proto nárok ten nepodléhá tříleté promlčecí lhůtě.
K o d vol á níž a lob k y ně: Prvý soud správně vyslovil, že se
mu nelze zabývati s pohledávkami (vzájemnými pohledávkami dřívějšího
sporu), pokud odpočet dřívějším rozsudkem byl již pravoplatně proveden. Proto mohl se soud zabývati jen zbytkem 6% úroků z částky
6000.784 Kč. Tyto úroky uplatňovala žalobkyně v tomto sporu celkem
1008.141 Kč, započtení ohledně částky 76.639 Kč bylo jíž provedeno ve
sporu Ck I 82/24, takže na kapitále ekvivalentu za užívání pozemků pře
daných žalovaným zbyla jen částka žalobkyni přiznaná napadeným rozsudkem. 5% úroky z této částky a z ostatních pohledávek dnešní žalobkyně k započtení namítaných podléhaly tříletému promlčení, neboť jsou
to úroky z prodlení podle § 1333 obč. zák. a ohledně nich nenastal ve
sporu Ck I 82/24 účinek zahájené rozepře, ježto tento účinek nastati
. mohl jen do výše žalobního nároku (viz plenární rozhodnutí čís. 7905
sb. n. s.), nikoliv však ohledně vzájemných nároků s příslušenstvím
zažalovanou pohledávku daleko převyšujících, neboť zažalováno bylo ve
sporu Ck I 82/24 celkem 597.729 Kč s přís!., započtením namítána byla
vzájemná pohledávka nynější žalobkyně 635.626 Kč s pří s!., v kteréžto
částce ani nyní uplatňované 5% úroky z prodlení zahrnuty nebyly, ač
koliv již ve sporu Ck I 82/24 byly uplatňovány. Promlčení těchto úroků
mohlo tedy býti přerušeno jen žalobou, po případě uznáním (§ 1497 obč.
zák.), a zanikly promlčením, pokud ohledně těchto úroků žaloba podána
nebyla v tříleté lhůtě (§ 1480 obč. zák.).
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání ani té, ani oné strany a
uvedl v otázkách, o něž tu jde, v
důvodech:

K dovolání žalovaných: jest si předem uvědomiti, z čeho
pozůstává částka 31.501 Kč, kterou nižší soudy žalobkyni přiznaly.
Podle důvodů rozsudků obou soudů jest to část 6% úroků ze 60000.784 Kč
jako zbytku kupní ceny, jejž žalovaní podle njednání nesložili 1. května
1920, a to úroků za dobu od 1. května 19200 do 1. května 192'3 v sumě
108.141 Kč, na kterou byla pravoplatně žalobkyni jako na vzájemnou
pohledávku namítanou k započtení přiznána rozsudkem v dřívějším sporu
částka 76.639 Kč. Napadený rozsudek opírá v té příčí ně rozhodnuti
o ustanovení § 1447 (~bč. zák., uváděje ve shodě s právním názorem
vysloveným nejvyšším soudem ve zrušovacím usnesení ze dne 18. října
1928 č. j. Rv II 726/27, čís. sb. 838.5, od něhož nemá dovolací soud ani
nyní příčiny se odchýliti, že kupní smlouva byla učiněna pod rozvazOvacípodmínkou, t. j. odnětí prode.né nemovitosti Státním pozemkovým
úřadem, a že po dobu, po kterou žalovaní statek drželi, t. j. ode dne, kdy
ho převzali, do dne, kdy byli vyklizeni, užitky ze statku náležející žal.ovaným a užitky z kupní ceny náležející žalobkyni se navzájem ruší.
Výtka, že odvolací soud nebyl oprávněn opříti rozhodnutí o ustanovení
§ 1447 obč. zák., ježto žalobkyně uvedla, že opírá žalobní nárok .o náhradu škody, po případě o náhradu úroků a konečně o obohacení žalovaných, jest bezpodstatná ze správných dúvodů napadeného rozsudku,
k nimž se dovolatelé odkazuji. Poukaz jejich k tomu, že nárok žalobkyně
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částky 122.400 Kč nemuze býti vyvozován z ustanovení
obč. zák., je bezpředmětný, an napadený rozsudek o tomto nároku vůbec věcně nerozhodoval. Pokud se týče zbytku 6% úroků, stačí
poukázati k tomu, že, jak dříve uvedeno, se řídil odvolací soud právním
názorem nejvyššího soudu již dříve vysloveným. Z toho plyne též nesprávnost názoru dovolatelů, že šlo o kupní smlouvu již původně ne-

na zaplacení

§ 1447

platnou. Poněvadž podle této smlouvy, která nebyla neplatná, nýbrž jediné, jsouc nastalo II podmínkou rozvázána, pozbyla účinnosti, měli žalovaní z nesložené kupní ceny platiti 6% úrok a sami míti užitky z odevzdané jim nemovitosti a podle již uvedeného právního názoru užitky
ze statku a užitky z kupní smlouvy se navzájem rušÍ, právem považoval
odvolací soud 6% úroky za ekvivalent toho, co žalovaní mají vrátiti žalobkyni. Napadený rozsudek nemá za to, že došlo k novaci důsledkem
předpisu § 1447 obč. zák., a je proto výtka v tomto směru bezpřed
mětná. Správně také uznal odvolací soud, že 6% z nezaplacené kupni
ceny nejsou úroky ve smyslu § 1480 obč .. zák. Nejde tu o pohledávku
zadržených ročních platů na úrocich z jistiny, nýbrž o nárok na vrácení
užitků, které žalovaní z nesložené kupní ceny měli, a jenž pozůstává
v tom, že nezaplatili umluvené 6% úroky z ní, ač sami užitky z odevzdaných nemovitostí brali, tedy o nárok opřený o ustanovení § 1447
obč. zák. a nepodléhající promlčení v době tří let.
K d o vol á ní ž a lob k y n ě: Názor dovolatelky, že šlo o jistinnou pohledávku ze vzájemného vyúčtování, je nesprávný, ježto ani sama
nepřednesla, že strany mezi sebou vyúčtovaly. Šlo, jak již bylo vyloženo, o nárok žalobkyně, opřený o ustanovení § 1447 obč. zák. a o úroky
z prodlení z něho. Správně uznal odvolací soud, že jsou promlčeny úroky
žádané žalobkyní z částek 114.426 Kč, 76.639 K<:, 333 Kč, 1.20'0 Kč a
122.400 Kč, kteréžto éástky byly jí dřívějším rozsudkem jako vzájemné
pohledávky k započtení uznány. Námitkou započtení mohlo býti pře
trženo promlčení jen, pokud námitka měla úspěch, nikoliv tedy v příčině
úroků,které žalobkyni v dřívějším rozsudku nebyly přiznány. Názor její,
že promlčení mohlo běžeti teprve až vyúčtování mezi oběma stranami
bylo rozsudkem pravoplatně ukončeno, ježto před tím prý nemohla tyto
pohledávky s úroky uplatň,ovati zvláštní žalobou, poněvadž jí v tom pře
káželo uplatnění jich k započtení, není správný. Obávala-li se, že by
průtahem ve sporu, jsouc vázána litíspendencí, utrpěla újmu, mohla, pokud je uplatňovala, vzíti námitku kdykoliv zpět a podati žalobu navzájem aneb učiniti určovací návrh (srov. rozh. čís. 7905 sb. n. s.). Zmíněné
vzájemné pohledávky byly vyrovnány se žalobní pohledávkou, jakmile
s ní se střetly, což se stalo ve sporu Ck I 82/24 při ústním jednání 24.
června 1924, po případě 21. října 1924 a 6. října 1926. Poněvadž nynější žaloba byla podána 20. listopadu 1929, byly úroky z nich plynouci
až clo doby střetnutí podle § 1487 obč. z. promlčeny. Důsledkem zániku
pohledávek započtením nemohla žalobkyně žádati další úrok z prodlení.
Nepřicházelo tu tedy promlčení po zániku pohledávek vůbec v úvahu.
Právem proto nižší soudy přiznaly jí 5% úroky jen z přisouzené pohle-.
dávky 31.50'1 Kč za tři léta od žaloby podané dne 20. listopadu 1929
zpět.
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Kupní smlouva o zabraném majetku, sjednaná ještě za platnosti § '{
zákona ze dne 16. dubna 1919 čís. 215 sb. z. a n. v původním doslovu,
jest platná, avšak uzavřená pod rozvazovací výminkou.
Plnil-li kupítel závazek ze sprostředkovatelské smlouvy ještě než se
rozvazovací výminka doslavila, nevymíniv si vrácení, kdyby se rozvazovací výminka dostavila, nemůže se, dostavila-Ii se rozvazovací výminka, domáhati vrácení placené částky ani podle § 1431 obč. zák., ani
podle § 1435 obč. zák.
Pokud se kupitd statku nemůže domáhati na zaměstnanci prodatele
vráceni toho, co mu dal, by prodateli zamlčel, že značná část kupovaného statku byla již osetá.
(Rozh. ze dne 18.

října

1934, Rv II 399/32.)

Žalobce zaplatil při koupi velkostatku Z. od Františky S-ově správcům (úředníkům) velkostatku Karlu J-ovi, Jindřichu F-ovi a Samuelu
K-ovi 120..000 Kč jako provisi za sprostředkování koupě velkostatku.
Kupní smlouva byla napotom, nebyvši schválena Státním pozemkovým
úřadem, prohlášena proti státu za neúčinnou. Žalobou, o niž tu jde,
domáhal se žalobce na Karlu J-ovi vrácení 120.000' Kč. Pro c e snl
S o udp r v é s t o I i ce uznal žalovaného povinným zaplatiti žalobCi
40.000 Kč, co do dalších 80.000' Kč žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d
nevyhověl odvolání žalobcovu, vyhověl však odvolání žalovaného a zamítl žalobu i co do 40.00.0 Kč. O ů vod y: Co do skutečností uvedl
žalobce: a) že 12'0.000 Kč bylo vyplaceno žalovanému (po případě žalovanému, vedlejšímu intervenientovi Jindřichu F-ovi a Samuelu K-ovi)
jako 2% provise za sprostředkování koupě dvorn Z., b) že ho žalovaný
ujišťoval, že asi 200 jiter pozc:mkú je zaseto, o čemž ani druhá smluvní
strana Františka S-ová ani její zmocněnec Dr. P. prý nevědí, a že tento
osev nebude při výpočtu kupní ceny zvlášť účtován a že nebudou zvlášť
vyúčtovány zásoby a že tím dosáhne žalobce (a Jeho manzelka) protIhodnotu za provísi 120.0'00 Kč, jakož i, že v kupní smlouvě ze dne 10.
června 192'0 skutečně nebylO zmínky o placení zásob a osevu, k němuž
došlo teprve po zrušení kupní smlouvy, když sporem byli žalobce a jeho
manželka donuceni nahraditi za osev 69.442 Kč a za zásoby 13.241 Kč,
c) že si dal žalovaný vystaviti od žalobce prohlášení, že zaplatí úřed
níkům velkostatku 120.000' Kč jako náhradu za zhoršení jejich existenč
ních podmínek a odbytné pro případ, že se uskuteční prodej dvoru Z.,
že však toto prohlášení bylo vystaveno jen na oko, by se žal?vaný mohl
chrániti proti případné výtce své zaměstnavatelky, že zprostredkoval na
její úkor prodej statku Z. Žalobce sám připouští, že prohlášení, jak Je
tvrdí žalovaná strana, znamenalo by vlastně darování a namítá, že by
bylo neplatné pro nedostatek formy notářského spisu, d) že žalovaný
nemohl prodejem dvoru Z. býti zkrácen na své existenční jistotě, e) že
žalovaný uvedl žalobce v omylo úplatě za vyplacených 120.000 Kč, poněvadž se jeho ujištění uvedené pod b) ukázalo klamným a že žalovaný
uvedl žalobce v tento omyl přímo obmyslně, f) že se žalovaný zasadil
o znemožnění nabýti zbytkového statku Z. žalobcem a jeho manželkou
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Ze, žádného z uvedenýc~, dův,odú nelze ,odvozovati žalobcův nárok na
vrac~m 120.000 Kč, P?p;-Ipa~e 40.000 Kc. Byla-li tato částka dána jako
prO~lse pak, lak sp~avne ~duvodňuje prvý soud, nelze ji žádati zpět,
P?nevadz k ~zav~em kupm smlouvy domněle zprostředkované žalovanym skutečne doslo. Kupní smlouva mezi stranami dle rozhodnutí v
sporu Ck I 82/24 byla platně dojednána, jen proti státu byla bezúčinn:
~ proto musela být! ,strana~i d?datečně zrušena. To však neopravňuje
::alobce k tomu, by;a,dal vracem provlse za zprostředkování kupu. Dal-I!
zalobce 1,20..000, Kc z,alovanému a ostatním úředníkům za tím účelem,
aby zan.!lceh sve.~amestnavatelee a Dr. P-ovi, že velká část prodaných
pozemku byla)lz oseta, což, by bylo lze vyčísti z tvrzení žalobcova
pod b), dal by za!obce vedome tyto peníze k uskutečnění jednání nedov?l~neho, neboť Í1~to, zamlčen!m - , ~ í opc:minu~í jest pokládati za jedn~m ve s~yslu pravmm - melo byh lSÍlve vyuzlto nevědomosti FranÍ1sky S-o."e, by n~. svý.ch ~ajetkových právech byla poškozena. Nemohl
by tedy zalobce zadah vracení toho, co dal za tímto účelem z důvodu
§. 11!4 ?bč. zák. Pok~d se, týč~ tvrzeného uvedení v omyl, j~st zdůraz
mÍl, ze z.alobce s,am ~npousÍl, ze ve smlouvě ze dne IQ. června 1920 nebyl~ zmmky o zas?bach, a o ~sevu -Jich cena, nebyla zahrnuta v kupní
cene - a byla vyučtovana az, po zrusem kupm smlouvy ve sporu Ck I
~2/24 .. Nelze ~edy v !omto smeru mluvlÍl o obmyslnosti žalovaného proti
zalobcl, r;ebot ,patrne ža!ovaný v roce 1920 nemohl předvídati, že bude
90datec~~ zr~sena k~~m smlouva a že pak bude žalobci a jeho manzelee zauctovana k Í1Z1 cena osevu a zásob. Nárok uplatněný z důvodu
omylu Je .ledy promlčen podle § 1487 obč. zák., nehledíc k tomu že neIz,: dle pred~esu ~trany žalující vůbec pochopiti, o čem vlastně 'žalobce
mel zal~~a~ym byh uveden v omyl, když kupní smlouva byla upravena
po~le pram :alobcova. Prvý soud vyhověl žalobě co do částky 40.0.0.0 K,';
ma]~ za to, ze 120.000 Kč poskytl žalobce úředníkům jako odškodné za
to, ze odpro,de]en: statk~ Z. budo~ zkráceni ve svých dosavadních pří
Jlnech, po pnpade ohrozem na sve dosavadní existenci a že k žádnému
zkrácení po případě k, ohrožení těchto úředníků následkem kupní
smlouvJ:, uzavrene mczI zalobcem a jeho manželkou (manžely J-ovými)
a F;-anÍlskou S-?VO~ l'.ak nedošlo, p~něvadž tato smlouva byla zrušena,
t~kze odpadl prav~1 duvod, pro ktery by si žalovaný vyplacený mu pemz ,mohl ponech~tr (§ 1435 obč. zák.). I odvolací soud přejímá zjíštění
prveho, s~udu, ze prohláš~ní ~alobcovo, po p.řípadě manželů J-'ových
ol;ledne vyplaty 120.000 Kc znelo tak, Jak tvrdl strana žalovaná. Právní
dusledky ,odvoz?vané, prvým soudem z tohoto prohlášení nejsou však
opodsta tnene. Predevsím nelze přezíratí že žalobce sám tvrdí že toto
prohlášení bylo vydáno jen na oko a' že znamená vlastně 'darování
120.000 Kč'.proč~ž. také žalobu nikterak neopírá o toto prohlášení. Žalobc~ (po pnp~de Jeho manželka) neměl právní, ba aní morální povinnosÍI,. aby za]lstrl hmotnou exístencí úředníků velkostatku Z. neboť
s ,111m~ nebyl y žá~n~m právním poměru. Kdyby skutečně šlo o ~ožnost
neJake,h~ zkracem techt~, úředníktl v jejích příjmech a dosavadním zamestnam, pak Jen Frantrsku S-ovou stíhala by povinnost bud' právní
b!:'d' jen m:avní, by je přiměřeným způsobem odškodňo~ala. Úředníci
vsak protr ,zal obcI zalo~atelný nárok neměli a proto ve smyslu §§ 940,
941 obč. zak. bylo by slo o dar, kdyby 120..000 Kč bylo jim dáno jako

náhrada za zmaření jejich existenčních podmínek pro případ, že se
prodej dvora Z. I tento účel věnování 120,000 Kč, právě tak
jako prvým soudem zjištěný úmysl žalobcův, pohnouti jmenované tři
úředníky k tomu, aby se nestavěli proti odprodeji statku, byl jen pohnutkou, nikoliv však právním důvodem poskytnutí zmíněné částky a
proto by šlo o jednání bezúplatné, tedy o smlouvu o dar ve smyslu
§ 938 obč. zák. Nesporným jest, že 120.000 Kč jmenovaným osobám
skutečně bylo odevzdáno, nebylo tedy třeba k platností darovací smlouvy
notářského spisu [§ 943 obč, zák., § 1 d) zák. ze dne 25. července 1871
čís. 76 ř. zák.]. Darování mohlo by býti odvoláno jen z důvodů uvedených v §§ 947-954 obč. zák. a, pokud jde o nevděk, jen pro čin, trestný
podle zákona trestního (§ 948 obč. zák.), takže k tomu by nestačilo chování se žalovaného tvrzené žalobcem o nabytí zbytkového statku. Nárok na vrácení daru pro nevděk byl by ostatně promlčen podle § 1487
obč, zák. Jde-li o dar, nelze použíti ustanovení zákona o bezdůvodném
obohacení a postrádá žaloba již dle přednesu žalobce jakéhokoliv právního důvodu.
Ne j v y Š š í s O u d nevyhověl dovolání.
uskuteční

Důvody:

Jest se především zabývatí dovolacím důvodem § 503 čís. 4 c. ř. s.,
pod kterým dovolatel uplatňuje, že jeho nárok jest odůvodněn předpisy
§§ 1431, 1435,870 pokud se týče 874 obč. zák. Dovolatel tvrdí, předně,
že vyplatil částku 40.0.00 Kč žalovanému jako provisi za uzavření a
uskutečnění kupní smlouvy o statku Z., a uvádí výslovně, že nešlo o dar,
nýbrž o odměnu za určitou činnost, případně také nečinnost žalovaného
a jeho soudruhů, t. j. aby neznemožnili uskutečnění kupní smlouvy.
Z toho, že se dále dovolává pro správnost svého názoru rozhodnutí čís.
8883 sb. n. s., jest usuzovati, že považuje onu smlouvu za zprostředko
vatelskou. I při zprostředkovatelské smlouvě jako každé jiné platí pře
devším to, co strany umluvily. Měl tedy žalovaný nárok na odměnu,
když byl žalobci při uzavření kupní smlouvy nápomocen ve smyslu ujednání a když se pak uskuteční! smluvený výsledek, t. j. kupní smlouva
o statku v Z., učiněná s jeho majitelkou. Dovolatel netvrdí, že žalovaný
nepomohl mu při uzavření této smlouvy a že proto omylem mu zaplatil
odměnu, nýbrž že žalovaný neměl nárok na odměnu, ježto kupní smlouva
byla uzavřena podmíněně, po případě byla neplatnou. Nejvyšší soud vyslovil již ve svém zrušovacím usnesení z 18. října 1928 Č. j. Rv II 726/
27-70 (čís. 8385 sb. 11. s.) právní názor, na který se dovolatel sám odvolává, že ona kupni smlouva nebyla neplatná, ježto spadala pod záborový zákon ze 16. dubna 1919 čís. 215 sb. z. a n., nikoliv pod zákon
z 9. listopadu 19'18, čís. 32 sb. z. a n., jak míní dovolate!. Že by kupní
smlouva byla bývala uzavřena pod odkládací podmínkou, která se napotom nesplnila, dovolatel netvrdí, nýbrž uvádí, že podle názoru vysloveného nejvyšším soudem jest ji považovati za uzavřenou s rozvazovací
podmínkou. V souzeném případě nejde o uplatňování nároku žalovaného
jako zprostředkovatele na zaplacení odměny, nýbrž o uplatňování nároku žalobcova na vrácení již zaplacené odměny. Když tedy odvolatel
plnil svůj závazek ze smlouvy ještě než rozvazovací podmínka nastala,
Civilní rozhodnutí XVI.
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neplnil z omylu, že je to povinen, poněvadž musil předpokládati, že tato
rozvazovací podmínka může nastati. Bylo jeho věcí, by si při tom vymínil vrácení placené částky. Nemůže proto opírati nárok o ustanovení
§ 1431 obč. zák. Důvodem, by žalovaný podržel odměnu, bylo jen uskutečnění kupní smlouvy. Když tato se uskutečnila, je bez významu, že
byla později zrušena a že tak byl zmařen hospodářský její účel a výsledek. Není proto odůvodněn nárok žalobcův ani podle § 1435 obč. zák.,
který má za předpoklad, že důvod odpadl. Podkladem rozhodnutí čís.
8883 sb. n. s. bylo, že zprostředkovaná smlouva byla podle § 7 záb. zák.
v doslovu novely z 11. března 1921 čís. 108 sb. z. a n. neplatná, a byla
učiněna pod výminkou odkládací, kdežto v souzeném případě podle již
dříve uvedeného názoru nejvyššího soudu byla kupní smlouva, učiněná
ještě za platnosti § 7, v původním doslovu zákona ze 16. dubna 1919
čís. 215 sb. z. a n., platná, avšak uzavřena pod rozvazovací podmínkou.
Také v rozhodnutí čís. 9837 sb. 11. s. šlo o kupní smlouvu učiněnou již
za platnosti zákona z 11. března 1921 čís. 108 sb. z. a n. Nemůže proto
z těchto rozhodnutí dovolatel pro sebe nic vyvozovati. Pokud z vývodů
dovolatelových dalo by se usuzovati, že má za to, že první soud správně
uznal podle § 1435 obč. zák. na vrácení částky dané jako odškodnění,
jest jen poukázati k tomu, že napadený rozsudek uvádí, že žalobce sám
tvrdí, že příslušné prohlášení bylo vydáno jen na oko a že znamená darování částky 120.000 K~, pročež žalobu neopírá o toto prohlášeni. Dovolatel tento údaj ani nenapadá, nýbrž nyní trvá na tom, že částka byla
dána jako provise. Ostatně odvolací soud uznal, že žalobce nemohl by
žádati vrácení dané částky z důvodu § 1174 obč. zák. Správnost tohoto
názoru nemůže dovolatel zvrátiti poukazem na skutečnost, že prodavatelka a její generální zástupce věděli o ujednání mezi stranami o výplatě
120.0,00 Kč jako odškodného, neboť přezírá, že odvolací soud spatřoval
nedovolenost jeho jednání v tom, že dal onu částku žalovanému a ostatním úředníkům prodavatelčiným za tím účelem, by své službo dárkyni
zamlčeli, že velká část prodaných pozemků byla již oseta. Je proto
tvrzená vědomost o výplatě bez významu. Nebylo třeba, by žalovaný,
jak dovolatel míní, činil v tom směru námitku, ježto bylo věci soudu posouditi po právní stránce skutečnosti stranami v té příčině přednesené.
čis.
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Chovatel zvířete (velkého psa) jest povinen učiniti taková opatření,
která lze rozumně žádati se zřetelem na potřeby denního života a ruchu
v tom kterém místě. Potřebná míra opatření musí býti posuzována objektivně a jest žádati na chovateli zvířete takový stupeň opatrnosti, jaký
lze žádati na člověku obyčejných schopnosti.
Jest na chovateli velkého řeznického psa, by se na silnici postaral
o to, aby pes byl stále pod jeho dozorem a vlivem, by ho v případě potřeby mohl kdykoliv přivolati a zabrániti takto případným škodám.
(Rozh. ze dne 18.

října

1934, Rv II 879/32.)

Žalovaný šel se svým velkým řeznickým psem po silnici, při
pes dostal před auto žalobcovo, žalobce strhl auto, jež vjelo do

čemž se
příkopu

a poškodilo se. Žalobu o náhradu škody proti chovateli psa o ba
niž š í s o u d y zamítly.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil
věc soudu prvé stolice, by ji znovu projednal a rozhodl.
Důvody:

Po právní stránce (§ 5,0>3 čís. 4 c. ř. s.) jde o ručení za škodu způso
benou zvířetem podle § 132,0 obč. zák. Odvolaci soud souhlasil s právním posouzením věci soudem první stolice, že žalovaný neměl v souzeném případě příčinu, by učinil nějaká bezpečnostní opatření, vzav
s sebou řeznického psa na silnici, a uznal z toho důvodu právem, že žalovaného nestihá ručební povínnost podle § 132,0 obč. zák. Vycházel pří
tom ze zjištěného skutkového stavu, "že se velký řeznický pes žalovaného, který šel volně se žalovaným po silnici, dostal v pro střed silnice
před auto«. Odvolací soud tedy patrně vychází z názoru, že škodu způ
sobenou psem pobíhajícím po silnici lze zpravidla považovati za nahodilou, za niž nikdo neodpovídá. Tento názor není správný. § 132,0 obě.
zák. nerozeznává sice zvířata podle jich povahy (rozh. sb. n. s. čís.
7632), však chovatel každého zvířete zodpovídá podle tohoto předpisu
za škodu zvířetem způsobenou, pokud neprokáže, že učinil opatření,
nebo vykonal dozor potřebný k odvrácení škody, bez ohledu na to, zda
škoda vznikla útokem, či snad jen jinakým chováním se zvířete. Je tedy
chovatel zvířete (viz materiálie k lIl. dílčí novele k obč. zák., str. 395)
povinen učíniti taková opatření, která lze rozumně očekávati se zřetelem
na potřeby denního života a ruchu v tom kterém místě. potřebná míra
opatření musí býti posuzována objektivně a jest žádati na chovateli zvířete takový stupeň opatrnosti, jaký lze žádati na člověku obyčejných
schopností (§ 1297 obč. zák.). S tohoto právního hlediska měl si v souzeném případě žalovaný jako chovatel psa uvědomiti, že velký řeznický
pes, byť i nebyl zlé povahy, může, nehledě k případnému útoku, i jinak
lidi poškoditi, a měl se tedy, i když snad nebyl povinen ho voditi na
provaze, přece o to postarati, by pes byl stále pod jeho dozorem a vlivem, aby v případě potřeby mohl ho kdykoliv přivolati a zabrániti takto
případným škodám. Že se žalovaný tak nezachoval, plyne z toho, že se
pes mohl dostati před auto žalobcovo. Žalovaný proto odpovídá za následky opomenutí této mu podle § 1320 obč. zák. uložené péče, které
musí dbáti majitel každého i snad úplně krotkého a dobře vycvičeného
psa, bere-li ho za dnešního čilého provozu motorových vozidel s sebou
na silnici. Žalovaný nepočítal s tím, že pes, jako každé zvíře, je v rozmarech svých nevypočitatelný, o psa se vůbec nestaral, ač hluk auta
slyšel nebo slyšeti musil, a v tom právě, že neučinii žádné opatření, by
nebezpečnému chování zvířete mohl včas a bezpečně zabrániti, jest jeho
zaviněni. Než ani žalobce nelze zprostiti zodpovědnosti za nehodu. Ani
žalobce si nepočínal lak, jak bylo jeho povinnosti. Jako řidič automobílu měl svému okolí věnovati zvláštní pozornost a vůbec se zachovalí
ve smyslu § 45 min. nařízení čís. 81/19'10 ř. z. Není ovšem zjištěno, zda
a na jakou vzdálenost spatřil psa. Než na tom nesejde, neboť nebezpeč
nou situaci, že se náhle ocitl před volbou buď psa přejeti, anebo se náhle vyhnouti a vší silou brzditi, zavinil žalobce tím, že buď psa včas ne65'

-

Čís.

13856 -

1029

1028

vidě~ tedy povi;ln?u po~or~ost t;evyr;aložil, anebo že, ač psa viděl, přes

to vcas dostatecna opatrem (zmlrnenl rychlosh atd.) neučinil. Za tohoto
stavu věci, any podíly na škodě nelze určiti a škodu zaviníl zároveň
i poškozený, nesou škodu podle § 1304 obč. zák. poškozený a škůdce
rovným dílem a bylo proto uznati, že nárok žalobní je z polovice po
právu. Poněvadž se nižší soudy důsledkem svého odchylného právního
stanoviska neobíraly výší žalobního nároku, bylo věc vrátiti soudu prvé
stolice (§§ 513, 496 čís. 3 c. ř. s.), aby byla projednána a o ní rozhodnuto v tomto směru.
čís.
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o nároku na přiznání výhod podle zákona
čís. 230 sb. z. a n. rozhoduje ministerstvo
spr á v n í s konečnou platnosti. Na uplatnění
vztahují předpisy zákona ze dne 15. října 1925,

ze dne 7. dubna 1920
železnic j a k o ú řad
nároku před soudem se
čís. 217 sb. z. a n.

(Rozh. ze dne 18. října 1934, Rv II 91/34.)
žalobce, železniční zaměstnanec, domáhal se oa československém
státu (železniční správě), by uznáno bylo právem, že žalobci příslušejí
výhody čl. lIl. § 8 a čL VI. § 14 odst. (3) zákona ze dne 7. dubna 19QO,
čís. 230 sb. z. a n., totiž, že se mu včítá pro postup do vyšších požitků
vojenská služba v § 14 cit. zák. vytčená, a že se mu připočítává za každé
dva měsíce nezapočítatelné válečné služby vojenské v letech 1915, až
19'19 vždy další jeden měsíc pro postup do vyšších požitků až do
úhrnné výměry 18 měsíců a že strana žalovaná je povinna, upraviti služební požitky žalobcovy se zpětnou platností ode dne 17. dubna 192.0,
dne nabytí účinnosti zákona ze dne 7. dubna 192.0, čís. 23.0 sb. z.
a n., a zaplatiti mu požitky zadržené do dne podání žaloby 11.114 Kč
s S% úroky ode dne podání žaloby do 14 dnů a platiti mu ode dne podání žaloby zvýšené požitky do právní moci rozsudku dospělé s 5,%
úroky ode dne splatnosti jednotl. částek do 14 dnů a budoucně dospívající vždy v den splatnosti. Žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše ch
tří s t o I i c, Ne j v y Š š í m s o ude m z těchto
d

Ů

vo

(1

Ů :

Předeslati jest, že žalobce neodvozuje žalobní nárok z nesprávné
úpravy služebních příjmů na základě vládního nařízení čís. 15/1927 sb.
z. a n., nýbrž z toho, že mu již před účinností tohoto vládního nařízení
měla býti přiznána výhoda podle zákona čís. 230/1920 sb. z. a n. se
zpětnou platnost! od 17. dubna 192.0, kteréžto výhody se domáhal již,
než vládní nařízení čís. 15/1927 sb. z. a n. bylo vydáno. Nelze tu proto
použíti ustanovení § 70 vládn. nař. čís. 15/1927 sb. z. a n., neboť ani
minísterstvo železnic nerozhodovalo podle toholo předpisu o odvoláni
žalobcově proti rozhodnutí úřadu, jenž učinil opatření o jeho žádosti za
úpravu služebních příjmů, nýbrž rozhodlo jen o žalobcově žádosti za
přiznání výhod podle zákona ze dne 7. dubna 1920, čís. 230 sb. z. a n.
Přes to není dovolací důvod podle § 503 čís. 4 c. ř. s. opodstatněn. Již

v rozhodnutí čís. 5106 sb. n. s. bylo vyloženo, že zákonem čís. 23.0/
1920 sb. z. a n. byl pro státní zaměstnance, vyhovující jeho předpokla
dům a podmínkám, založen právní nárok na přiznáni jeho výhod. V souzeném případě jde však především o otázku, zda se na uplatnění tohoto
nároku před soudem vztahují předpisy zákona ze dne 15. října 1925
čís. 217 sb. z. a n. Podle § 1 tohoto zákona ve všech případech, ve kterých úřad správní podle zákonů o tom vydaných rozhoduje o nárocích
soukromoprávních, jest volno straně timto rozhodnutím dotčené po vyčerpání opravných prostředků dovolávati se nápravy ve výroku o těchto
nárocích pořadem práva. V souzeném případě jde o nárok soukromoprávní, což dovolatel ani nebere v pochybnost, avšak hájí názor, že ministerstvo železnic nerozhodovalo o jeho soukromoprávním nároku jako
úřad správní. Ale v tom nelze dovolateli přisvědčiti. Již ze zákona
čís. 230/192.0 sb. z. a n. (§ 3 odst. (2), § 8 odst. (2) a § 11 odsl. 2)
vyplývá, že rozhodování o žádostech za přiznání výhod podle tohoto
zákona náleží příslušnému ústřednímu úřadu. V § 2 vlád .. nař .. ze dne
4. června 1920 čís. 382 sb. z. a n., vydaného na základě § 21 zákona
čís. 230/1920 sb. z. a n., bylo pak výslovně stanoveno, že o žádostech
za poskytnutí výhod podle tohoto zákona rozhoduje ústřední úřad v dohodě s ministerstvem financí a vnitra. Nemůže tudíž býti pochybnosti
o tom, že ministerstvo železnic rozhodovalo o žalobcově žádosti za při
znání soukromoprávního nároku jako úřad správní podle zákona o tom
vydaného, a ježto proti rozhodnutí tohoto ústředního úřadu, jenž rozhodoval s konečnou platností, neměl žalobce další opravný prostředek
v řízení správním, jsou splněny všechny podmínky § I odst. 1 zák.
čís. 217/1925 sb. z. a n. Podle § 6 téhož zákona lze v případech, ve kterých rozhodl s konečnou platností správní úřad po dni, kterého nabyla
účinnosti ústavní listina ze dne 29. února 1920 čís. 121 sb. z. a n., a přede
dnem, kterého nabyl tento zákon účinnosti, podati žalobu v dalších devadesáti dnech po účinnosti tohoto zákona, t. j. po dni 31. října 1925.
Nižšími soudy bylo zjištěno, že o žalobcově žádosti za přiznání výhod
podle zákona čís. 230/1920 sb. z. a n. rozhodlo ministerstvo železnic
v dohodě s ministerstvem financí a vnitra již výnosem ze dne 8. června
1922 s konečnou platností, tedy po dní, kterého nabyla účinnosti ústavní
listina, a přede dnem, kterého nabyl účinností zákon čís. 217/1925 sb.
z. a n. Ježto žaloba byla podána teprve dne 22. června 1930, byla nižšími soudy právem zamítnuta pro uplynutí propadné lhůty devadesáti
dnů, stanovené v § 6, zákona čís. 217/1925 sb. z. a n. Zmeškáním této
propadné lhůty zanikl žalobní nárok vůbec a na tom již nemohlo nic
změniti, podal-li žalobce bezúspěšný rozklad proti konečnému zamítavému rozhodnutí a potom opětovné žádosti o přiznání těchže výhod.
Jest proto mylný dovolatelův názor, že lhůta k podání žaloby počala
plynouti teprve dnem, kdy mu byl doručen výnos ministerstva železnic
ze dne 26. dubna 193.0, kterým bylo projednání jeho opětné žádosti
odepřeno. Vzhledem k tomu, že žalobní nárok zanikl preklusí, není třeba
se obírati otázkou jeho věcné oprávněnosti.
čís.

13857.
Nelze vyhověti žalobni žádosti, pokud se domáhá placení služného
i po ukončení jednání v první stolici.
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Bylo-li ve služební smlouvě de f i nit i v n í h o zaměstnance se
spolkem u jednáno, že zaměstnanec může býti propuštěn za těch podmínek, za nichž může býti propuštěn státní úředník, nebyl spolek oprávněn rozvázati služební poměr výhradně jen z úsporných důvodů podle
zákona ze dne 22. prosince 1924, čís. 286 sb. z. a n.
Ustanovením § 29 zákona o pracovních soudech ze dne 4. července
1931, čís. 131 sb. z. a n., nebyla dotčena čtrnáctidenní lhůta k pln ění
jež platí i ve sporech z pracovního poměru před pracovními soudy.
'
(Rozh. ze dne 18.

října

1934, Rv II 477/34.)

Žalobce byl účetním úředníkem žalovaného spolku. Podle § 16 služební smlouvy mohl býti žalobce propuštěn ze služeb žalovaného spolku
ten za těch podmínek, za kterých může býti propuštěn úředník státní.
zalovaný spolek po nezdařeném pokusu zavésti se žalobcem dísciplinární řízení a po odmítnutí žalobce podepsati návrh nové smlouvy služební rozvázal se žalobcem po rozumu § 16, 9 a 13· zák. čís. 286/2"4
služební poměr ihned dnem 31. října 1932 s odbytným 3.420 Kč s nabídkou, že mu bude zvýšeno na 5.130 Kč, jestliže žalobce do 8 dnů
ohlásí dobrovolný odchod z činné služby. Žalobce tak neučinila dopisem
ze dne 19. října 1932 neuznal svoje propuštění a proti němu se ohradil.
Zalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na žalovaném spolku jednak
nedoplatku služného jednak, by bylo uznáno právem, že se určuje, že
list ze dne 15. října 1932, jímž rozvázán byl služební poměr a žalobce
zbaven místa úředníka s odbytným jednou pro vždy, jest proti žalobci
bezúčmný, že žalobce zůstává i nadále úředníkem žalovaného spolku,
jako před tímto dopisem s plnými požitky, t. j. s platem 1.293 Kč mě
síčně a s novoročním 1.293 Kč a že žalovaný spolek jest povinen, by
žalobce uvedl do služebního poměru jako úředníka do 14 dnů pod exekucí a, by bylo určeno, že list (výměr) žalovaného ze dne 15. října 1932
jest proti žalobci bezúčinný i potud, pokud tímto listem bylo žalobcí
dnem I. října 1932 zastaveno měsíční služné a že jest tudíž žalovaný
spolek povinen žalobci na měsíčním služném, počínajíc dnem 1. listopadu platíti 1.293 Kč s 5% úroky z té které částky až do zaplacení,
služné až do pravomoci rozsudku dospělé do 14 dnů pod exekucí, budoucně vždy předem toho kterého 1. měsíce. Pro c e sní s o udp r v é
s t o I i c e (pracovní soud) uznal žalovaný spolek povinným zaplatítí
žalobci nedoplatek služného do 14 dnů pod exekucí, jinak žalobu zamítl
a uložil žalobci, by nahradil žalovanému 'I, útrat do 14 dnů pod exekucí. V ?tázce, o níž tu jde, uvedl v d ů vod ech: Poněvadž, jak mezi
stranami nesporno a jak také souhlasí s § 16 služební smlouvy mezi
stranami sjednané dne 26. října 1929 a pro žalobce platné již od 1. října
1928, žalobce jako definitivní úředník mohl žalovaným spolkem býti
propuštěn jen za těch podmínek, za kterých může býti propuštěn úředník
státní, Jest řešiti jen otázku, zda použil žalovaný spolek správně pří propuštění žalobce §§ 9· a 13 zák. čís. 286/1924 a zda jsou v souzeném
případě dány veškeré zákonné předpoklady pro toto propuštění. Ježto
zákon o úsporných opatřeních ve státní správě nabyl účinnosti dnem
1. ledna 1925 (§ 31 zák.) a tato jeho účinnost nebyla, pokud jde o zaměstnance státu, omezena jen na dobu jednoho roku, jak tomu jest II za-
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městnanců jiných veřejnop~ávnich korporaci !.§ 28 zák.), m~ s9ud za to!
že žalobce pří podpisu sluzebm smoluvy vedel neb a!esp?n pn obvykle
opatrnosti věděti musil, že neodporovalo by § 16 ~luz~bllISmlouvy rozvázání služebního poměru s ním podle § 9 a 13 zak. cls .. 286/24: O ~.
vol a c i s o li d k odvolání žalobce napadený rozsudek potvrdIl, r,npojiv se v otázce, o niž tu jde, k názoru prvého soudu, a ~ uvedl dale
v d ů vod ech: Pokud odvolatel vytýká, že soud~ nemel stanovlÍ!
čtrnáctidenní lhůtu k plnění ani pro ~I~ění, k n~mu~ byla odsouzena
žalovaná strana jemu, ani pro zaplacem utrat, k nemuz ?'yl,odyouze? on
žalované, nýbrž lhůtu patnáctiden,;í, nelze k }éto výt~e 'pnsvedclt.!. Z~kon
o pracovních soudech sl~e sta~ovI od<;hyln,: od ~Ivllmho s?udl11ho radu
lhůtu k odvolání na patnact dnu, nezmeml vsak Í!mto speClalmm ustal;ovením předpis pro plnění závazků, k nimž strana Jest r.ozsudkemnzna?a
povínnou, takže lhůta čtrnáctidenní k plnění nebyl~a hm!o ustanove';lm
dotčena a platí i ve sporech z pr~c?vního~ P?mer,: pre~. pracovm,m~
soudy. Ostatně odvolatel sám to uznava, kdyz s~~ ~ zalob,e I v .odvolam
navrhoval, aby žalovaná byla odsouzena k pInem zalobmho naroku do
14 dnů ood exekucí.
N e i v y š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvolacímu soudu, by, doplně řízení, znovu rozhodl.
Důvody:

Předem jest se zabý,;ati výtkou, d?volatelov~ o~pů:ce.: že, ž~lo~ní
žádání jest nepřípustné. Zaloba domaha se kror,;e ~ urcem, ,;e vJ:,mer za~
lovaného spolku, podle něhož byl žalobce propu~te,; ze slu;;eb zalov~ne
strany, je proti němu bezúčinný, hlavně výro~u: ze zaloyanJ: spolek Jest
povinen smlouvu dodržeti~ (žal?b:~ zase !aves,h d~ sluzebl11ho pome;u)
a poskytnouti mu jeho sluz~bl1l ~r1Jmy v zalo~: .?I~ze ~uvedene; Jde o .;;alobu o plnění snadbytečnym navrhem na zJlstem predurčuJlclho plav~
ního poměru. Přípustnost tohoto určovacího návrhu nelze pos;1Zovah
podle § 228 c. ř. s. (sb. n. s. čís. 9113, 9348 a .I.). Pokud~ se. zalob,c~
domáhá na žalovaném i placení služného v dobe po uk?nce~l )e9 na111
v první stolicí, nebude ovšem lze této žádosti vyhovělI z duvodu, Jez neJvyšší soud dovodil v obdobném případě ve, svém"rozhodnuÍ! sb. H. s.
čís. 9654. Tu jde však iiž o otázku mentoIl1lho vynzel11 sporu a .mkolIv
o otázku formální příptlstnosti žalobní žád~~ti. V tomto spo:':' Jde Jen
o výklad § 16 služební smlouvy ze dne 2~. nJna }929, podle 111Z zalob;:e
byl ustanoven definitivním úředníkem u, zalovaneho ~polkuo ~ m<;hl bylI
propuštěn ze služeb »ien za těch podmmek, za kterych muze bylI propuštěn úředník státní". Jde o to, zda žalobce mohl býti pr?pnštěn )e,;
na základě disciplinárního nálezu podle obdoby. u~tan~ve111. pr,o stat~l
úředníky, či též z úvah a za podmínek v restnk,cmm zako~e Čl,'. 286V
1924 uvedených. Podle zjíštění nižších soudů byl zalobce. sh~zeb'::l. smlouvou ze dne 26. října 1929 žalovaným spolkem ~;fmlhvne pr1J~t jako
účetní úředník. Zákon čís. 286/1924 sb. z. a n. ztpmuJe.se v dr,:hem o~
stavci § 16 jen o propuštění pře,b~tečných vYP?vedltelonych zam.estnancu,
kdežto pokud se týká nevypovedltelnych zamestnancu, odkaZUje k ustanovení:n §§ 9 až 15 zákona. V těchto ~sta,nov~ních ~ák.?na nejde ,v~::k
o propuštění, nýbrž o přeložení do trvale vysluzby, a! JIZ na vlast111 za-
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dost zaměstnancovu (dobrovolný odchod § 9), nebo bez takové žádosti
~patře~ím úřadu (;lUcent odchod § 13). Podle smlouvy, jíž byl upraven
zalob<;u:, praco,vm pome~, bylo ustan?veno, ~e žalobce může býti jen
pr?p~sten za tech ,pOdlTIl~ek, za kterych muze býti propuštěn úředník
s~atm,. ao proto J~ Zl:eJ~o, z.e st:any ujednaly obdobné použití příslušných
pr~d!,l~u pro ~~atn~ uredmky Je~ na !.ozv~zár;í služebního poměru prop~stenm:,. o nez, vsak v so~ze,:em. pnpade vubec nejde, a že předpisů
zakon,,; CIS., 286; }9~4 o "preloz,em d,o vý~lužby" nelze obdobně použíti
na sluzebm pomer zalobcuv. Jezto vsak, Jak dovozeno, restrikční zákon
~~s. 2~6!1924 sb. ~' a n. ne~í'p~edpisem normulicím propuštěni státních
uredmku a nemlUVI o propustem nevypověditelných zaměstnanců vůbec
po,;hybi}y niž,ší ~oudy,o když ~řiznaly žalo~anél1!u spolku oprávnění, bý
sluzebm pomer zalobcuv rozvazal vyhradne jen z úsporných úvah podle
ustanovení ,tohoto výj!n:ečného. zá~ona (čís. 4 ~ 503 c. ř. s.),
Pokud zalobce Jeste vytyka, ze soud nemel stanoviti čtrnáctidenní
I~ůt,u k plnění, nýbrž lhůtu patnáctidenní, nejvyšší soud schvaluje právní
zaver odvolacího soudu o neopodstatněnosti této výtky a stači tu odkázati k důvodům napadeného rozsudku,
o

čis.

13858.

Pozemková reforma.
V!astník ~bytkového stat~u, stíženého patronátem, váznoucím pů
vodne na celem velkostatku, Jest oprávněn usnesení o rozvrhu přejímací
ceny za. část velkostatku, převzatou Státním' pozemkovým úřadem, odparo.vab v too:, že uhražovací jistina vypadajíc! z přejímací ceny na patronat by.'a p~y stanovena pO~le do~ody mezi Státním pozemkovým úřa
dem a byvalym vlastníkem prevzatých nemovitostí.
(Rozh, ze dne 19. října 1934, R I 295/34,)
V usnes,eni, jímž byl~ ro:,.vržena přejímací cena za nemovitosti pře
vzate Státmm poz,emk?vym uradem od velkostatku v S" bylo z přejímací
,;en),' 3,200,000. K~ sraz ':Do 200.000 Kč ,lako zajišťovací kapitál na uhrazo,"al1I patronatmch bremen vaznouclch na nemovitostech převzatých
stat~n; od velkostatku S, K rekursu vlastníka zbytkového statku a finanCl1I prokuratury rek u r sní s o u cl napadené usnesení zrušil a
uložil prvé~u soud~, by, .doplně ří~ení, znovu rozhodL D ů vod y: Po-'
dle §. 48 nahradoveho zakona urČl hodnotu věcných břemen soud při
ber~ l,ednoho nebo dva znalce podle průměrné hodnoty oprávnění nebo
pl?~m v letech 19'13--19!? C!všem ,na ,místě ur~ení hodnoty té soudem
~1U:e n~st?Upl!1 .dohoda radne ~zavrena a schvalená, Jest sice pravda,
ze ceska fmancm prokuratura puvodně tvrdila, že k takové dohodě do~lo,. avšak ještě vč~s, 'př~d vydáním .r?z,vr.hového .usnesení, toto prohlásem odvolala, tvrdlc, ze umluva o zallstem patronatnách závazků nebyla
schválena zemským úřadem jakožto úřadem dohlédacím, Vzhledem
k tomu bylo věcí soudu, by se přesvědčil z úřadu o pravoplatnosti dohody ať k tomu byl dán podnět kdykoliv před vydáním rozvrhového
usnesení, neboť církev jest pod zvláštní ochranou zákona (§ 17 zák. čís,
100;31) a jest v jejím zájmu řádné zajištění patronátních břemen a ří-

zení rozvrhové o přejímací ceně zabraných statků ve smyslu § 47 náhr.
zák. jest po stránce formální ovládáno zásadou vyhledávací podle vzoru
předpisů o řízení nesporném (rozh. nejv. soudu čís. 8361 a 6494 sb, n.
s.). Stížnost nabyvatelů zbytkového statku jest mimo to odůvodněna
i proto, že' se tvrzená dohoda o výši kapitálu zajišťujícího patronátní bře
mena stala bez jejich účasti. Nelze upříti, že nabyvatel zbytkového statku,
na kterém zůstanou patronátní břemena váznouti, má obzvláštní majetkoprávní zájem na tom, by ona část patronátních břemen, která nepřipadá na nemovitosti statku, byla zajištěna přiměřeným kapitálem
z rozvrhové přejímací ceny. Uhražovací kapitál na patronátní břemena
musí totiž býti uložen na úrok a bude simultanně s kmenovým zbytkovým statkem, solidárně s jeho majitelem ručiti za nároky z břemen vyplývající jistina, totiž bude svými úroky krýti kvotu břemen naň vypadajících. Kde má uhražovací kapitál býti uložen, musí býti v rozvrhovém
usnesení určeno, rovněž, kdo má si vybírati úroky, což může též záležeti na tom, jak se účastníci dohodnou (viz rozh, nejv. s, čís. 6190 sb.
n, s,), Jest tudíž pokládati nabyvatele zbytkového statku ve smyslu § 6
zák. čís. 100'/31 za účastníka nesporného řízení o rozvrhu přejímací
ceny za nemovitosti převzaté Státním pozemkovým úřadem podle § 47
náhr. zák. V tomto rozvrhovém řízení má sice soud rozhodovati otázky
materielněprávní podle předpisů exekučního řádu, avšak formální postúp
řízení jest dán předpisy o řizení nesporném (viz rozh, nejv, s, sb, n. s,
čís. 8361 a 8494). Nevadí, že v § 47 náhr. zákona není výslovně jmenován i nabyvatel zbytku kmenového statku, neboť cit. § 47 jmenuje jen
výslovně, kdo má býti k rozvrhovému roku obeslán, nikoliv, zda kdo obeslán býti nemá či nemusí, aniž by tím bylo prejudikováno otázce, kdo
jest účastníkem onoho nesporného rozvrhovacího řízení, když se za
účastníka přihlásí. Vždyť podle § 6 zák, čís. 100/31 upravujícího nesporné řízení, jest účastníkem každý, kdo může býti rozhodnutím soudu
ve svých právech dotčen, neb uplatňuje právní zájem, by soud učinil ně
jaké rozhodnutí. To jest v souzeném případě splněno, poněvadž majitel
zbytkového statku jako právní nástupce bývalého vlastníka a patrona
musí nésti patronátní břemena, a nemůže mu býti proto lhostejno, jakým
uhražovacím kapitálem má býti kryta kvota patronátních břemen připa
dající na nemovitosti patřící dříve k panství S., které nepřevzal, a kterýžto kapitál byl stanoven úmluvou mezi bývalým vlastníkem panství
s biskupskou konsistoří bez něho, Státní pozemkový úřad má povinnost
postarati se o zajištění poměrné kvoty patronátních břemen na účet zcizovatele (vyvlastněncc), když je převzal sám na srážku z přejímací ceny.
Podle § 43 náhr. zák. ocenění převzatých nemovitO-stí provede Státní pozemkový úřad, přihlédaje k patronátním břemenúm, odhadne je, vypočte
uhražovací kapitál, ten se ze zákonné ceny srazí a zbytek prohlásí za
cenu přejímací k rozvrhu určenou. V souzeném případě Státní pozemkový úřad odhad neprovedl a místo něho měl odhadovati břemena soud
rozvrhový použitím předpisů o oceň,ovacim řízení náhradového zákona,
tedy § 48 náhr. zák., jenž je dán i pro soudní odhad břemen a jehož
by zřejmě i Státní pozemkový úřad užiti musiL Před vypravením rozvrhového usnesení učinil sám Státní pozemkový úřad návrh shora zmíněný na objektivní zjištění uhražovacího kapitálu z titulu zajíštění bře
men patronátních a mělo tomuto návrhu býti vyhověno, kdyby nebyla
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prokázána právoplatná dohoda všech účastníků o výši zajišťovací jistiny
pro ona břemena. Ke stížnosti byl majitel zbytkového statku oprávněn
přes doslov § 52 náhr. zák., neboť výpočet oprávněných účastníků není
uveden výčetmo a vzhledcm k nyní platícímu § 37 zák. o řízení nesporném čís. 100/31, podle něhož je k rekursu oprávněn každý účastník,
který se pokládá za zkrácena usnesením, nelze pochybovati i vzhledem
k ustanovení § 896 obč. zák. o oprávněnosti i když jde o pouhé zajištění
kvotou, která se vypočítá podle hodnoty let 1913 a 1915. Soud prvé
stolice ho ostatně za účastníka pokládal, an ho při rozvrhovém roku dne
15. května 1933 k jednání připustil a jeho přednes protokoloval. Vždyť
i podle původní přihlášky česká finanční prokuratura požadovala z titulu
zajištění patronátních břemen 45().OOO Kč. Nelze pochybovati, že pří
padný chatrný stav budov kostelních měl dojíti výrazu neto\iko v trhové
ceně zbytkového statku (který koupil stěžovatel r. 1925), nýbrž i v odhadu břcmen, ovše11l podle stavu v roce 19'13---1915 při rozvrhu, aniž
v tomto řízení třeba řešiti otázku, zda vlastník jest práv církvi ze
schodku, že poměrná kvota uhražovací jistiny na převzaté nemovitosti
vypadající vyměřená dle hodnoty let 1913-1915 nekryje nynější hodnotu břemene patronátního, či zda nese schodek ten někdo jiný (rozh.
nejv. soudu čís. 6190 sb. n. s.). Jak vychází na jevo z výměru okres.
úřadu v N., zůstal věcný patronát váznouti celý na kmenovém zbytku
velkostatku, kterým jest dvůr K., který koupil stěžovatel a bez ohledu
na to, zda výnos jeho stačí na úhradu patronátních břemen. Má proto
nabyvatel zbytkového statku K. podle obdobného použití rozh. nejv.
soudu čís. 6900 sb. n. s. stejný hospodářsko-právní zájem na správném
zjištění výše příslušné srážky z titulu břemen patronátních z přejímací
ceny v rozvrhu, který jest předmětem této stížnosti, jako jej měl dle cit.
rozh. nejv. soudu dřívější vlastník velkostatku, který si zbytkový statek
při reformě pozemkové ponechal, neboť z onoho zajišťovacího kapitálu
na uhražování patronátních břemen má se mu dostati částečné náhrady
za skutečné plnění břemen těch, jako nabyvatelem zbytkového statku.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu dědiců po bývalém majiteli velkostatku S. V otázce, o niž tu jde, uvedí v
důvodech:

Pokud jde o otázku, zda vlastník zbytkového statku K., stíženého
patronátem původn1' na celém velkostatku S. váznoucím, jest oprávněn
usnesení o rozvrhu přejímaCÍ ceny za část velkostatku, převzatou Státním pozemkovým úřadem, odporovati v tom, že uhražovací jistina vypadající z přejímací ceny na patronát byla stanovena podle tvrzené dohody mezi Státním pozemkovým úřadem a bývalým viastníkem převza
tých nemovitostí, pokud se týče jeho pozůstalostí, rozřešil rekursní soud
otázku, přiznav mu oprávnění, správně. Důvody rekursním soudem uvedené v napadeném usnesení pro zmíněné oprávnění odpovídají v podstatě rozhodnutím nejvvššího soudu čís. 6163 a 6900 sb. n. s. a dovolací
rekurentí odkazují se s'e svými vývody, v nichž zastáván opačný názor,
na citovaná rozhodnutí, pokud se týče na důvody napadeného usnesení.

čís.
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Pozemková reforma.
Bez souhlasu Státního pozemkového úřadu jako účastníka řízení
o rozvrhu přejimací ceny za zabraný majetek a jako osoby, jež z vydaného a již pravoplatného rozvrhového usnesení nabyla práv, nelze dodatně rozvrhové usnesení změniti.
Při rozvrhu přejímací ceny za zabraný majetek nelze použití před
pisů §§ 56 a 234 ex, ř.
(Rozh. ze dne 19.

října

1934, Rl 888/34.)

Když již nabylo usnesení o rozvrhu přejímací ceny za zabraný majetek právní moci, navrhla finanční prokuratura v souhlase s dřívějším
vlastníkem zabraného majetku, by rozvrhové usnesení bylo doplněno
(opraveno, změněno) v tom směru, že se z částky 791.744 Kč přikázané
bývalému vlastníku jako hyperocha přikazuje v pořadí § 51 náhr. zák.
bernímu úřadu na důchodovou daň 375.736 Kč. S o udp r v é s to I i c e návrhu vyhověl. Rek u r sní s o u d k rekursu Státního pozemkového úřadu zrušil napadené usnesení a návrh finanční prokuratury a bývalého vlastníka velkostatku (jeho dědiců) na doplnění (opravu,
změnu) rozvrhového usnesení zamítl. D ů vod y: Při roku k jednání
o návrhu dne 30. října ·1933 zástupce Státního pozemkového úřadu· se
ohradil proti doplnění (opravě) rozvrhového usnesení, ježto usnesení to
je právoplatné a Státní pozemkový úřad '/ s hyperochy již vyplatil bývalému vlastníku a 'I, poukázal k zápisu do náhradové knihy. Ale tento
protest byl vzat podáním ze dne 8. listopadu 1933 zpět, k čemuž první
soud při vydání napadeného usnesení hleděl tím způsobem, že počítá
i se souhlasem Státního pozemkového úřadu s navrženou změnou rozvrhového usnesení. Než souhlas Státního pozemkového úřadu nemůže tu
býti předpokládán, ano od zmíněného ohraženÍ bylo upuštěno a jiný projev, že může býti právoplatně rozvrhové usnesení změněno, se nestal, je
situace taková, žc po odpadnutí protestu měl první soud podle zákona
postupovati. A tu brání právní moc rozvrhového usnesení tomu, by bez
souhlasu třebaže jen jednoho účastníka bylo II1'CO měněno na právoplat. ném již rozvrhu. Za souhlasu všech účastníků by ovšem byla možná navrhovaná změna, ale len ncní dán stěžovatelem. S hyperochou právoplatně přikázanou přísluší Státnímu pozemkovému úřadu jisté disposice
podle §§ 59 a 61 náhradového zákona, jde tu o nabytá práva, na kterých
ani se souhlasem .bývalého vlastníka nemůže býti nic měněno, když
Státní pozemkový úřad nesouhlasí, čemuž tak jest, jak bylo vyloženo.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Je jisto a rekursní soud správně uvádí, že bez souhlasu Státního pozemkového úřadu jako účastníka řízení o rozvrhu přejímací ceny (§§ ·47,
52 náhr. zák.) a jako osoby, která, což se v dovolacím rekursu neprávem popírá, z vydaného a již pravoplatného rozvrhového usnesení ze

-

Cís. 13860-

-

1036

dne 3. květn~ 1931 n"byla p.ráv, najmě,. co se týče toho, co připadlo
z rozvrho::ane nahrady ~lastmku (§ 61, na~r. z.ák.), nelze dodatečně, jak
bylo naVrZe!lO, rozvr~ove usnesen~ zmeml!. Statní pozemkový úřad sou~Ias s navI!eno~ z?lenou nepr?h.l~sll a rekursnímu soudu je při svědčiti,
ze v tom, ze ?tatnl poze~kovy urad vzal zpět námitky proti změně při
roku dne 30. r!jna 1933, jeho souhlas spatřován býti nemůže. Mylný je
naz~r . 90vol~.clch rekurentů, že podle § 56 ex. ř., ježto Státni pozem~ovy u~ad pn roku dne 30. ri.ina 1933 nesouhlas neprohlásil platí o něm
:e s navrhem souhlasil, a rovněž mylný je názor dovolací~h rekurentů'
ze nepodav odpor v rozvrhovém řízení, pozbyl Státní pozemkový úřad
podle § 234 ex. ř. právo k rekursu. Podle ustanovení § 47 náhr. zákona
pr?vádí se ro~vr~ přejímací. c~ny v řízení nesporném a jen co se týče
?tazek hr~1O.tneprav11Ich plal! zasad;: exekučního řádu o rozvrhu nejvyšSI~O poda~1 z~ ~emovltosl! prodane v dražbě. Nelze proto použíti formalm,ch p~edplsu §§ 56 ~ 2:4 ex. ř. (sb. n. s. 8361, 8494). Podotknouti
jest, ze Statm p.ozemkovy urad ne,b;:l p~dle § 2.6 zák. o nesp. řízení vyzvan, aby se pn roku nebo do urclte lhuty o navrhu na změnu rozvrhovéh~ usnesení vyjádřil, jinak že se bude míti za to že s návrhem souhlasl.
'
čís.

13860.

y

Bylo-Ii
~ražbě. prodáno_ jako celek jediné knihovní těleso, jehož
spol~vlast?lck~ podl.ly byly ruzně zatíženy celkovými a dílčími hypote-

k~~l, nepncha~1 v uvahu u~tanoyen!j 238. e;<:. ř. a nelze obdobně poUZIÍ! :~s~no~~m. § 222.ex. r. Nejvyssl podam za celou nemovitost jest
roz~~h.tr n~ castr ~~pov!dajlcl ~polu,:!astnickým podílům různě zatíženým

a pr~kazah pak verrtelum, kter! ma.!1 zástavní právo k celku, jejich
~!edavky z cel~ ,~ozvrhované podstaty skládající se z jednotlivých
CICh..pO~st~t, ddclm přednostním nebo hypotekárnim věřitelům však
7~ pnslusnych podstat dílčlch, při čemž vždy jest dbáti toho co z
tcené ditčl podstaty již dříve bylo přikázáno.
'
(Rozh. ze dne 19.

října

podiljen
do-

1934, R I 1146/34.)

N~movito~t 9álež~jící z polovice Emilu Roovi a z polovice Almě
~-ove byla ruzne za!rzena. Na celé nemovitosti vázly pohledávky spontelny v D. (pol. 1.) a spořítelního spolku v P. (pol. 2.), na polovici

Almy R-ové dále pohledávka banky G. (pol. 3.) a na polovici Emila R-a
P?hledáv~a berního úřadu v D. (pol. 3.). V exekuční dražbě byla prodana , cela n~movltost. Rozvrhuje nejvyšší podání nepřikázal s o u d
p r v.e s t o I ~ c ev, předno~tním p~~a~í z. polovice náležející Emilu
R-?v, p.?~ledavky Vseobecneho pens1J11Iho ustavu a Okresní nemocenske, pO]1sťo:ny. ~ ek u r s n ~ s o u.~ přikázal tyto dvě pohledávky
v prednostmm poradl z polOVIce Emllra R-a a důsledkem toho přikázal
bance G. z po}ovlce ~.lmy R-ové jen 10.608 Kč 25 h a befllímu úřadu
z polOVIce EmIla R~a jen 60m Kč. V otázce, o niž tu jde, uvedl v d ů vod ech: Z polOVIce EmIla R-a bylo ještě rozvrhnouti částku 44.0'47 Kč
75 ~.a z polovice Almy R-ové částku 70.945 Kč 85 h, pročež pohledávku
spontelny v P. [11. 1.) 1 a pohledávku spořitelního spolku v P. bylo po-

čís.
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dle § 222 ex. ř. přikázati poměrně tak, že z polovice Emila R~a připad}o
na pohledávku spořitelny v P. 28.313 Kč 05 h a na pohledavku spontelniho spolku v P. 9.731 Kč 70 h, kdežto z polovice Almy R-ové 'při
padlo na. pohledávku spořitelny v, P. 4!).34~ Kč 40 .~. a na pohledav'~u
spořitelmho spolku v P. 14.994 Kc 20 h. Tlill se smzlly zbytky neJvysšího podání z polovice Emila R-a pro berní úřad v D. na 6003 Kč a
z polovice Almy ·R-ové pro banku G. na 10.608 Kč 25 h.
N e j vy Š š i s o u d vyhověl částečně dovolacímu rekursu banky G.
a změnil napadené usnesení tak, že přikázal této knihovní věřitelce místo
10.608 Kč 25 hčástku 16.611 Kč 25 h, kdežto stát se svou knihovni
pohledávkou vyšel na prázdno.
Důvody:

Pokud stěžovatelka banka G. napadá usnesení rekursního, soudu
proto, že při rozvrhu bylo postupováno, podle § 222 ex. ř., jest její dovolací rekurs oprávněn. V dražbě bylo prodáno jediné knihovní těleso,
jehož spoluvlastnické podíly byly různě zatíženy celkovými a dílčími
hypotekami, a bylo prodáno jako celek. Neběží tu tedy o zastavní práva
společně (simultanně) váznoucí na několika knihovních tělesech. V takovém případě nepřichází v úvahu ustanovení § 238 ex. ř. při rozvrhu
výtěžku dražebního, poněvadž tento předpis upravuje jen případ, jde-li
o dražbu jednotlivých spoluvlastnických podílů usedlosti, nevztahUje se
však na dražbu celého knihovniho tělesa, knihovně připsaného několika
spoluvlastníkům. Nelze proto v souzeném případě obdobně použíti § 222
ex. ř., nýbrž jest nejvyšší podání za celou nemovitost rozděliti na .části
odpovídající spoluvlastnickým podílům různě zatíženým a přikáza~I vě
řitelům, kteří mají zástavní právo k celku, jejich pohledávky z cele roZvrhované podstaty, skládající se z jednotlivých podstat dílčích, dílčim
přednostním nebo hypotekárním věřitelům však jen z příslušných podstat dílčich, při čemž vždy jest dbáti toho, co z dotčené dílčí podstaty
již dříve bylo přikázáno (v témže smyslu řeší tuto otázku NeumannLichtblau Komentář k exekučnímu řádu, třetí vydání, str. 758, Belsser
v G. Z. {904 čís. 47, R. S. v G. Z. 1904 čís. 45, a rozhodnnutí nejvyššího soudu vídeňského ze dne 1. prosince 1903 čís. 16.825 uveřejněné
v Právníku, ročník 1904, str. 286; srovnej také zásady vyslovené v rozh.
čís. 3086 a čís. 13.414 sb. n. s.).
Podle těchto zásad bylo rozvrh provésti takto:
142.100 Kč
Z nejvyššího podání
208 Kč 30 h,
jest předem sraziti částku
"
připadající v pořadí výsadním na daň pozemkovou
a na převodní poplatek z celé nemovitosti.
141.891 Kč 70 h
Ze zbytku
.
.
.
.
.
.
.
.
.
70.945 Kč 85 h.
připadá na spoluvlastnickou polovici Emila R-a .
Z této podstaty obdrží:
Všeobecný pensijní ústav v Praze 2.880 Kč 50 h
a okr. nemocenská pojišťovna v D. 24.017 Kč 60 h
26.898 Kč 10 ti
celkem
.
.
44.047 Kč 75 h
takže z této podstaty zbývá .
.
.
.
a s připočtením podstaty za polovici Almy R~o,v~ 70.945 Kč 85 h
činí zbývající rozdělovaná podstata dohromady Jesle 114.993 Kč 60 h.
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Z toho obdrží v knihovním pořadí spořitelna v D. 73.656 Kč 45 h
.
.
.
.
24.725 Kč 90 h,
a spořitelní spolek v P.
takže zbývá
'"
'"
16.611 Kč 25 h,
~ to .i en z ,polovic,e Al":!, ,R-ové, ježto polovíce Emila R-a jest již vycerI?~n~ pred:hozlml pr!dely na Jeho spoluvlastnickou polovici při pad~J!clml, a )ezto, se z tet o p o lov I c e nedostává na poslední pohledavku (spontelnrho spolku v P.) ještě částka 5.143 Kč 42 h.
Zbytek nejvyššího ,podá~f 16.611 Kč 25 h bylo proto přikázati stěžo
vatelce bance O., kdezto stat se svou pohledávkou na daních, kníhovně
zaznamenanou pod pol. 3 pouze na spoluvlastnické polovici Emila R-a
vychází na prázdno. Rozdělení se stalo podle předpisů § 233 prv}
odstavec a § 234 odstavec 2 ex. ř. hned v rozhodnutí o dovolacích rekursech.
čís.

13861.

Soud, P?volující exekuci na základě říšskoněmeckého rozsudku proti
rtsskonemeckému příslušníku nemusí zkoumati zda obsílka n:~o op~tření~ jílr!ž byl spor zaháje'n, bylo mu doruč~no podle
§ 3~8 CIS. 2 .nem. clvIlnth? ~oud~íh<! ř~~u. To platí tím spíše při exekuctC~ na za~!a?e. exekuc~tch" ttt~lu. ,!sskoněmeckých nebo českoslo
venskych s!lJeruJtclch prah pnslusnlkum jiných států než českoslo
venska a Nemecka.
v

-

• v

v

(Rozh. ze dne 19. října 1934, R I 1183/34.)
Ná,vI:h říšskoněmecké banky, by byla na základě říšskoněmeckého
exekr.:cmho tItulu povolena exekuce proti holandské společnosti s o u d
p rve s t o II c e zarmtl. Rek u r sní s o u d exekuci povolil. D ů
vod y: .P:vý soud zamítl exekuční návrh především z toho důvodu, že
~!,mahal!cI stra,na neprokázala, ž~ se doručení žaloby stalo podle § 328
CI~., 2 nem. s. r. Podle tohoto pfl;dplsu, který byl vyhlášen vládní vyhlask?u ze dne 25. června 1924 CIS. 13,1 sb. z. a n., nevykonávají ně
mecke ~oudy roz~udky ~ydar:~ čs!, ,soudy, když žalovanému, který podlehI a Ktery Je n~nH;ckrm, pnslusnrkem a nevstoupil do sporu, nebyla
obsl!ka neb opatrem, Jrmz byl spor zahájen, doručena ani osobně ve
otale pr5'ces~ího s?udu ani p~'áv~ú P?mocí se strany německé. Z toho je
vIdno, ze nemecke soudy zadaJ! dukaz o doručení k vlastním rukám
shora uvedentm zpúsoben; j~n v p'říp~d~ch,kde žalovaný nevstoupil do
SI2?IU, a, byl nem~~kYITI s!atmm pnslusmkem. Není-li německým státním
p;lslusmkem, nezadajl nemecké soudy důkaz o osobním doručení obsllky, kterou ?e sp?r zahajuje. Mohou proto čsl. soudy, jde-li o povolení
e~ekuce na z,aklade rozsudku vydaných v Německu žádati důkazy o osobmm ,doručem obsllky, kterou byl spor zahájen jen v případech, kde žalov~ny nev~touprl do sporu a byl čsl. příslušníkem. V jiných případech toho
dukazu treba není. V souzeném případě je žalovaným firma M. v AmsterOdamu'"S!átní př!slušnost obchodních společností řídí se jejich sídlem.
lest tudlz zalovana strana v daném případě příslušnicí holandskou, nikoli
ceskoslovenskol!. Nebylo proto třeba v souzeném případě zkoumati, zda

obsílka k prvnímu roku byla povinné straně doručena v
právní pomocí čsl. soudů.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

Německu, či

D ů vod y:
Jde o exekuci na základě říšskoněmeckého soudu proti dlužníku,
který je státním příslušníkem holandským. Přípustnost požadované exekuce právem zkoumal rekursní soud s hlediska vládní vyhlášky ze dne
25. června 1924 čís. 131 sb. z. a n., jíž se uvádí ve známost rozsah vzájemnosti zaručené předpisy německého civilního soudního řádu o exekucí na základě cizozemských, jmenovitě tedy československých titulů
exekučních. Podle této vyhlášky je zaručeno, že jmenované státy při
pustí exekuci na základě exekučních titulů ve smluvních státech vydaných za předpokladů ve vyhlášce uvedených. Při rozhodování o exekučních návrzích na základě rozhodnutí německých soudů neplatí
ustanovení § 80' čís. 2. ex. ř., nýbrž lze pro vadnost při doručení opatření,
jímž byl spor zahájen, exekuci odepříti jen za týchž podmínek, jež podle
§ 328 čís. 2 německého civilního řádu vylučují uznání českoslo'Venských
rozsudků v Německé říši. Není-li takových podmínek, jež by vylučovaly
exekuci tuzemských rozsudků v Německu, jest v tuzemsku vykonati
rozsudek soudů říšskoněmeckých, by vzájemnost byla zachována. Podle
§ 328 německého civilního řádu nelze tuzemský exekuční titul uznati,
jestliže žalovaný, který podlehl, je německý státní příslušník a nevstoupil do sporu, p6kud obsílka nebo opatřeni, jímž byl spor zahájen,
nebylo mu doručeno ani osobně ve státě procesního soudu, ani v cestě
právní pomoci se strany německé. Obdobně platí tedy totéž pro exekuční tituly vydané v Německé říši, které mají býti v tuzemsku vykonány. Z uvedeného plyne, že v zásadě ponechává se tu procesnímu
soudu, aby posoudil, byla-li žaloba náležitě doručena podle předpisů
pro tento soud platných. Jen tam, kde běží o příslušníka státu, v němž
má býti exekuce vykonána právě proti tomuto příslušníku, nastává od"
chylka potud, že cizozemský rozsudek nelze proti němu uznati, jestliže
do sporu nevstoupil, pokud obsílka nebo opatření, jímž byl spor zahájen, nebylo mu doručeno podle § 328 čís. 2 něm. civilního soudního
řádu. Tu tedy každý stát poskytuje zvýšenou ochranu s v Ý m přísluš
níkům, nikoli však příslušníkům cízích států a to ani příslušníkům druhého smluvního státu. Podle toho nezkoumal by se tedy způsob doručení v Německu II československého rozsudku, pokud by měl býti v Ně
mecku vykonán proti československému příslušníku, a naopak zase
musil by tuzemský soud povoliti exekuci proti příslušníku německému,
aniž by mohl zkoumati způsob doručenÍ. Totéž platí tím spíše při exekucích směřujících proti příslušníkům jiných nežli jmenovaných států.
Na tom nemění níc námitka povinné strany, že by se mohlo zneužívati
přípustnosti vykonatelnosti německých exekučních titulů v tuzemsku na
úkor příslušníků cizích států, neboť v té příčině bylo by hledatí nápravu tam, kde byla přiznána platnost doručení. Tu jde jenom o vzájemnost ve vykonatelnosti exekučních titulů mezi Československem a
Německou říší a nikoli mezi československem nebo Německou říší na
jedné straně a mezi Holandskem na straně druhé, pr()tože tu právě ne-
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běží o vykonatelnost holandského exekučního titulu. Vyhovuje-Ii exekuční titul požadavkům vzájemnosti, je dán právní nárok na jeho výkon,
a nemohou přijíti v úvahu jiná hlediska nežli právě podmínky vykonatelnosti plynoucí ze vzájemnosti, v souzeném případě jmenovitě co do
způsobu doručení.
Čís.

13862.

Tím, že podnik obce v čechách byl zapsán do obchodního rejstřiku
jako zvláštní firma, nepřestal býti součást! obecního majetku a vztahují
se i na podnik předpisy obecního zřízení o obecnlm majetku.
Byl-li v rejstříku zapsán starosta obce jako oprávněný k znamenáni
a k zastupování firmy, byla tím na něho přenesena jen opatření, týkající
se obyčejné správy tohoto obecního jmění. K hospodářským opatřenlm
nad tuto míru bylo starostovi obce opatřiti si zvláštní usnesení obecního
zastupitelstva. Pokud ujednáni kolektivní smlouvy se vymykalo z pojmu
obyčejné správy.
Obecní zastupitelstvo může projeviti svou vůli a zavázati se jen způ
sobem předepsaným v obecním zřízeni, nikoliv činem konkludentnlm.
(Rozh. ze dne 19.

října

majetku značně zatížena. Nemůže proto býti vyhraženo představenstvu
obce právo, by bez usnesení obecního zastupitelstva činilo tak závažná
opatření, jakým bylo uzavření kolektivní smlouvy, jež váže obec pře
dem na řadu let a jež zaměstnancům žalované firmy poskytuje výhody
před pragmatikálnimi zaměstnanci.
Usnesení obecního zastupitelstva
však není prokázáno, aniž jest dokázáno, že tehdejší starosta obce byl
zmocněn obecním zastupitelstvem uzavříti za obec kolektivní smlouvu.
Nebylo prokázáno ani dodatečné schválení smlouvy mlčky, i kdyby takové schválení u veřejnoprávní korporace bylo přípustné. V § 31 obec.
zříz. pro čechy se mluví výslovně o tom, že o záležitostech v něm uvedených má obecní zastupitelstvo poradu bráti a usnesení činiti. Ani porada ani usnášení se obecního zastupitelstva nemůže býti nahraženo
konkludentními činy. Starosta R. nebyl oprávněn sám bez usnesení obecního zastupitelstva uzavírati kolektivní smlouvu, nanejvýše jako zmocněnec žalované obce po předchozim usnesení. To však nebylo prokázáno a není zřejmé ani z kolektivní smlouvy. Kolektivní smlouva jest
proto podle § 879 obč. zák. nicotná, ježto se příčí předpisům obecního
řádu, a proto nemá právní účinky. Právem proto byla zamítnuta žaloba,
opírajicí se o nicotnou kolektivní smlouvu.
N e j v yš š í s o II d nevyhověl dovolání.

1934, Rv I 824/34.)

byla zaměstnána u žalované firmy »Licht nnd Kraftwerke
der Stadtgemeinde B.« v čechách. Dostavši dopisem ze dne 14. února
1934 výpověď k 31. březnu '1934 podle ustanovení zákona o obchodních
pomocnících, namítla žalobkyně proti výpovědi, že podle kolektivní
smlouvy sjednané ústředním svazem zaměstnanců v průmyslu, obchodu
a dopravě se žalovanou firmou mohla býti dána výpověď jen v souhlasu
s důvěrníky s přibráním zástupce organisace. Proti žalobě, jíž se domáhala žalobkyně na žalované firmě služného za měsíc duben a květen
1933 a proti mezitimnímu určovacímu návrhu, jímž se žalobkyně domáhala zjištění, že shora uvedená kolektivní smlouva jest závazná pro žalobkyni i pro žalovanou, namítala žalovaná, že se kolektivní smlouva
co do výpovědi žalobkyně netýká, ježto nebyla schválena ani výslovně,
ani mlčky městským zastupitelstvem obce P. v čechách. Pro c e sní
s o udp r v é s to 1 i cena základě mezitimního určovacího návrhu
zjistil, že kolektivní smlouva sjednaná ústředním svazem zaměstnanců
v průmyslu, v obchodě a v dopravě se žalovanou není po právu pro
žalobkyni v bodě 2 § 6 ohledně zrušení služebního poměru; žalobu o zaplacení služného zamítl. O' d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil a uvedl v otázce, o niž tu jde, v d ů vod ech: Jest zjištěno, že
kolektivní smlouvu, o niž tu jde, uzavřel bývalý starosta obce s organisací zaměstnanců, aniž byl k tomu zmocněn usnesením obecního zastupitelstva a aniž obecní zastupitelstvo dodatečným usnesením tento počin starostův schválilo. Jde o to, zda ujednání kolektivní smlouvy náleží
k úkonům obyčejné správy obecního jmění, čili nic (§ 31 čís. 5 obec.
zříz. pro Čechy). Jest nesporno, že žalovaná firma jest majetkem obce P.
Uzavření kolektivní smlouvy ohledně zaměstnanců žalované firmy nelze
považovati za věc náležející k obyčejné správě obecního jmění, ježto
jím, jak právě dotvrzuje souzený případ, žalovaná obec byla ve svém

o ů vody:

Žalobkyně

Tím, že městská plynárna a elektrárna V P. byla zapsána do obchodního rejstříku jako firma »Licht und Kraftwerke der Stadt B.«, nepřestala býti součástí obecního majetku a vztahují se i na tyto podniky
předpisy obecního zřízení o obecním majetku (sb. n. s. 5971, 3043).
Byl-li v rejstříku zapsán starosta obce jako k znamenání a zastupování
firmy oprávněný, byla tím naň přenesena jen opatření, týkající se obyčejné správy tohoto obecního jmění a k hospodářským opatřením nad
tuto míru bylo starostovi obce opatřiti si zvláštní usnesení obecního zastupitelstva, jak žádají předpisy českého obecního zřízení (§§ 31 čís. 5,
55). Jde tedy o otázku, zda ujednání sporné kolektivní smlouvy náleželo
k úkonům obyčejné správy obecního jmění. Odvolací soud má za to, že
se toto opatření svou povahou a zvláštností vymyká z pojmu obyčejné
správy. Nejvyšší soud schvaluje tento závěr a odkazuje ke správným
důvodům napadeného rozsudku, k nimž jen podotýká, že sporná kolektivní smlouva obsahuje řadu ustanovení odchylných od předpisú zákona o obchodních pomocnících v neprospěch zaměstnavatelky (obce),
že jídisposiční právo obce ohledně zaměstnanců v· důležitých směrech,
zejména v otázce výpovědi bylo omezeno a značně stí ženo a že, jakž
odvolací soud zjišťuje, onou hromadnou smlouvou byla obec i dotčena
ve finančním ohledu. Odvolací soud zjistil, že bývalý starosta ohce
Adolf R. kolektivní smlouvu, o niž jde, uzavřel s příslušnou organisací
zaměstnanců, aniž byl k tomu zmocněn usnesením obecního zastupitelstva, a že zastupitelstvo ani dodatečným usnesením tento postup starostův neschválilo. Starosta překročil tedy plnou moc, již mu udělilo
obecní zastupitelstvo tím, že ho dalo zapsati do rejstříku jako jedině
oprávněného k znamenání a zastoupení firmy Licht- und .Kraftwerke.
Kolektivní smlouva není pro žalovanou závazná (§ 1017 obč. zák.) a
Civilní rozhodnutí XVI.
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žalobkyně nemuze z ní vyvozovatí práva proti žalované firmě. Žalobkyně mohla a musila právě z obchodního rejstříku seznati, že jde
o obecní podnik, a věděti, že ke sjednávání neobyčejné, město značně
zatěžujicí smlouvy (kolektivní smlouvy) bylo potřebí podle velících
předpísů obecního zřízení usnesení obecního zastupitelstva, nemůže Se
proto dovolávati důvěry v údaje v obchodním rejstříku. Bylo-li, jak dovozeno, k opatření, o kteréž jde, zapotřebí usnesení obecního zastupitelstva, nemohlo ani zastupitelstvo mlčky (§ 863 obč: zák.) schváliti neoprávněné ujednání kolektivní smlouvy starostou obce tím, že se v ně
kolika jiných případech, nebo vůbec v různých směrech řídilo podle
zásad vyjádřených v této smlouvě. Neboť obecní zřízení má řadu velících předpisů o tom, jak dojde k platnému usnesení obecního zastupítelstva (§§ 42, 43, 48 až 50) a, nebylo-li těchto předpisů dbáno, nelze
mluviti o platném usnesení zastupitelstva. Proti těmto formálním velícim předpisům nemaji ustanovení občanského práva (zejména ustanovení o projevu vůle konkludentními činy )významu, ježto obecní zastupitelstvo může projevití vůli a zavázati se jen způsobem v obecním zří
zení předepsaným.

čís.
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ObchodllÍ pomocnici (zákon ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. zák.).
K výkladu pojmu »vyšších služeb« ve smyslu § 1 zákona nelze použiti ustanoveni zákona o pensijním pojištěllÍ.
Vyšší služby nekonal, kdo byl činný jako rýsovač a kontrolor při
výrobě automobilových součástek.
(Rozh. ze dne 19. října 1934, Rv I 1084/34.)
Žalobce byl zaměstnán u' žalované firmy jako rýsovač. Dne 24. zan
1932 byla žalobci dána týdenní výpověď. žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na žalované mzdy za dobu do 31. prosince 193'2, tvrdě,
že byl obchodním pomocníkem. žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše c h
tří s tol i c, Ne j v y Š š í m s o ude m z těchto
d ů vod

ů:

Právní posouzení této rozepře závisí na tom, zda jest žalobce zařa
diti do skupiny zaměstnanclt konajících vyšší nekupecké služby ve smyslu § 1 zák. ze dne 16. ledna 19j() čís. 20 ř. zák. K výkladu pojmu »vYšších služeb« nelze použiti ustanovení zákona o pensijním pojištění, který
pro svůj obor vymezil pojem prací rázu převážně duševního a proto
značně širŠÍ a velmi extensivní, a nelze proto ustanovení zákona o pensijním pojištění rozšiřovati na obor pracovní činnosti zaměstnanci'! ve
smyslu zákona o obchodních pomocnících. Podle judikatury nejvyššího
soudu nejsou »vyšší služby« ve smyslu dotčeného zákona podmíněny
vyšším vzděláním, nesejde na pojmenování služební kategorie, nýbrž na
tom, jaké služby zaměstnanec skutečně koná a zda jde o úkony, které
přesahují obor a výši výkonnosti obyčejného děl,níka, že se Jíší, hledíc
na způsob výroby a vedení podniku od obyčejných úkonů většiny po-

13864-

mocných dělníkú (sb~ n. s. 12921, 10.300,7798,4854, 4079, 4028 aj.).
Nižší soudy zjistily, že žalobce byl u žalované činným jako rÝ,sovač a
kontrolor při výrobě součástek automobilových a byl rozsah zalobcových úkonů přesně zjištěn. Dospěl-li odvolací soud na základě tohoto
zjištění hledě k posudkům znalců, kteří žalobcovy práce rozebírali a
zhodnotili, k závěru, že žalobce konal vlastně tytéž práce jako dělnící
na strojích, že šlo v podstatě o mechanické úkony, k nimž každému pomocnému dělníku nabýti lze způsobilosti, je-li všímavý a má-li dosti
praxe, je tento závěr odůvodněný a správný. Zjistil-li odvolací soud
dále, že žalobce nebyl vybaven disposičním právem a nevykonával čin:
nost dozorčí nad jinými dělníky, nelze odvolacímu soudu vytýkalt am
právní mylnost (čís. 4 § 503 c. ř. s.), měl-li v souzené věci za to, že nešlo o vyšší služby podle § 1 odst. (2) zák. čís. 20/1910 ř. zák.
čís.
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Jde-li jen o způsob provedeni odděleného bydliště neb jen o dousnesení o povolení odděleného bydliště co do způsobu jeho provedeni, nelze se domáhati řešeni těchto otázek rozsudkem ve zvláštnÚD
sporu se všemi důsledky rozsudku, nýbrž jen v nzeni o prozatímním
opatřeni jako jeho součásti.
~
Lhostejno, že manžel dodatečně slibil manželce, že z povoleného
odděleného bydliště nevyvodí důsledky, bude-Ii se manželka slušně chovati, a že je nynl mezi manželi sporné, zda se manželka slušně chovala,
čili nic.
(Rozh. ze dne 19. října 1934, Rv I 1375/34.)
plnění

žalobě manžela proti manželce O vyklizení a odevzdání bytu proc e sní s o udp r v é s tol i c e vyhověl, o d vol a c í s o u d žalobu zamítl.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil k dovolání rozsudky obou nižších soudů
i s předchozím řízením pro zmatečnost a odmítl žalobu pro nepřípust
nost pořadu práva.
Důvody:

V souzeném případě domáhá se manžel v dúsledku povoleného prozatímního opatření rozsudku, že jest žalovaná povinna vykliditi a jemu
odevzdati byt. Uvádí v žalobě, že po povolení prozatímního opatření
oznámil manželce, že pro zatím nehodlá použíti práva z tohoto opatření,
dokud se žalovaná bude k němu chovati slušně a nebude porušovati
klid a pořádek, že však žalovaná pořádek porušuje a že, ježto nájemníkem a majitelem bytu jest on, bydlí manželka Y jeho bytě bez právního
důvodu.
Podle rozvodových spisů, jež byly nejvyšším soudem podle
§§ 473 a 513 c. ř. s. opatřeny, bylo v rozepři manžela proti manželce
o rozvod manželství od stolu a lože žalujícímu manželovi pravoplatně
povoleno podle § 107 ob. zák. a § 382 ČÍS. 8 ex. ř. oddělené bydliště.
Ačkoliv to v povolujícím usnesení nebylo řečeno a ač to tam podle
§ 391 ex. ř. řečeno býti mělo, platí toto prozatímní opatření jen do prac
voplatného skončení sporu o rozvod (srv. také »odpovědi« _ve výnosu
66'
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min. sprav. čís. 44/1897 Věstníku k § 375 ex. ř. a srv. také vzorec čis.
347/207 k ex. ř.). Tak to ostatně manžel v návrhu na povolení prozatímního opatření sám navrhoval. Žaloba manžela o rozvod byla v prvni
stolici zamítnuta, ale o jeho odvolání nebylo dosud rozhodnuto, takže
není rozsudek dosud v moci práva a prozatímní opatření odděleným
bydlištěm dosud trvá. Již z tohoto stručného děje je zřejmé, že v souzeném sporu jde v podstatě jen o otázku provedení prozatímního opatření povoleného podle § 382 čís. 8 ex. ř. manželovi,. jenž jest nájemníkem bytu a s nímž manželka společně bydlí jen v důsledku práva pří
slušejícího jí podle § 92. obč. zák. V takovém případě nelze prozatímní
opatření provéstí jinak, 'než že manželka musí společný byt opustiti.
Usnesení o prozatímním opatření je exekučním titulem, má-Ii náležitosti
§ 7 ex. ř. (sro vn. na př. rozh. čís. 5960 sb. n. s.). V souzeném případě
netřeba zkoumati, zda by byl manžel mohl na základě usnesení o oddě
leném bydlišti žádati hned vyklizení manželky (§ 349 ex. ř.), neboť sice
podle rozvodových spisů takový návrh učinil, ale zase jej vzal zpět a
podal pak nynější žalobu na vyklizení manželky. Jak již řečeno, jde
v tomto sporu jen o způsob provedení povoleného prozatímního opatření nebo nejvýše jen o doplnění usnesení co do způsobu provedeni
odděleného bydliště, když manžel v původním návrhu na povolení prozatímního opatření podrobnější návrh na provedení odděleného bydliště
neučinil. Tyto otázky však nelze řešiti rozsudkem ve zvláštním sporu
se všemi důsledky rozsudku, nýbrž jest je řešiti jen v řízení o prozatimním opatření jako jeho součást. Vždyť již v § 387 ex. ř. se uvádí, který
soud je příslušný pro povolení zatímních opatření, pro nařízení »čeho
k jejich provedení je třeba, jakož i pro jiné návrhy a jednání, která za
příčinou těchto opatření vzniknou.« Nezáleží proto na tom, ž.e manžel
dodatečně slíbil manželce, že z povolení odděleného bydliště nevyvodí
důsledků, bude-Ii se slušnč chovati, a že je nyní mezi stranami sporné,
zda se manželka slušně chovala, čili nic, neboť jest stále podržeti na
mysli, že jde jen o prozatímní opatření, na němžie žaloba založena, a
že i takové sporné otázky musí býti řešeny v řízení o prozatímních opatřeních, jež jsou právě ony »jiné návrhy a jednání, která za příčinou
prozatímního opatření vzniknou«, jak to zákon v § 387 ex. ř. ustanovuJe.
Podle § 391 ex. ř. určí se v usnesení nejen čas, nýbrž nařídí-li se také,
že má býti něco vykonáno, určí se i lhůta, do které odpůrce strany ohrožené má tento příkaz splniti. Podle § 399 ex. ř. rozhoduje se v řízení
upraveném v exekučním řádu i o zrušení neb omezení prozatímních
opatřenI. Ze všech těchto předpisů plyne, že jest v takovém případě pořad práva vyloučen a že všechny otázky týkající se prozatímního opatření od jeho povolení až do zrušení rozhodují se jen v řízení upraveném v exekučním řádu. Že o oněch otázkách nelze rozhodovati ve zvláštním sporu rozsudkem, plyne i z úvahy, že rozsudek znějící na vyklizení
manželky beze všeho obmezení - jak to manžel žádá - by měl neobmezenou platnost a že by manželka musila podle rozsudku byt vykliditi
a společnou domácnost opustiti, i kdyby ve sporu o rozvod jako žalovaná zvítězila s návrhem na zamítnutí žaloby - jak se v rozvodovém
sporu v první stolici skutečně již stalo. To by přímo odporovalo před
pisu § 92 obč. zák. Vede k tomu konečně i úvaha, že, kdyby manžel
zvítězil ve sporu O vyklizení, musila hy mu manželka nahraditi útraty

sporu podle § 41 c. ř. s. jak skutečně prvni soud uznal, což by zase odporovalo předpisu § 393 ex. ř., podle něhož se zatímni opatřeni pokaždé
učiní na náklad navrhující strany. Z toho všeho, co uvedeno, plylie, že
nižší soudy rozhodly věci ha pořad práva nepatřící, že jejich rozsudky
i řízení trpí zmatečností podle § 477 čís. 6 c. i. s., k níž jest hleděti
z úřadu, a že proto bylo rozhodnouti, jak se stalo (§§ 471 čís. 7, 473,
478 a 513 c. ř. s.).

°
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Pracovní soudy (zákon ze dne 4. července 1931, čís. 131 sb. z. a n.).
Je vadou odvolacího řizení, přečetl-li odvolací soud v pracovtúm
sporu o hodnotu vyšší než 300 Kč svědecké protokoly, ač prvý soud
téměř všechny svědky vyslechl přímo, a učinil-Ii pak na tomto podkladě
odchylná skutková zjištěni. Lhostejno, že strany souhlasily při odvolacím řizení s přečtením protokolů.
(Rozh. ze dne 19.

října

1934, Rv I 1600/34.)

Žalobu o zaplacení 1.060 Kč p r a c o v n í s o u d zamítl. O d vol a c í s o u d uznal žalovaného povinným zaplatiti žalobci 960 Kč,
N e j v y Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvolacímu soudu, byo ní dále jednal a ji znovu rozhodl.

o ů vody:
Dovolatel uplatňuje dovolaCÍ důvody' čís. 2' a 4 § 503 c. ř. s. Dovolání jest opodstatněno z prvého dovolacího důvodu. V pracovních sporech o hodnotu vyšší než 300 Kč jest na odvolacím soudě, by věc projednával znovu v mezích určených návrhy straJl v odvolání. V řízení
platí obdobně ustanovení civilního řádu soudního o řízení před sborovými soudy první stolice jako soudy procesními. Odvolací soud spokojil se v souzené věci přečtením svědeckých protokolů, ač první soud téměř všechny svědky vyslechl přímo, a učinil pak na tomto podkladě odchylná skutková zjištění. Nehledíc ani k ustanovení § 328 c. ř. s., dovolujícím, by svědci byli vyslechnuti dožádaným soudem jen výjimečně a
jen v případech v tomto paragrafu výčetmo uvedených, jichž v souzené
věci nebylo, nelze přezírati, že i v pracovních sporech je soud druhé
stolice přezkumnou stolicí a platí pro něj tudíž všeobecná zásada pro
všechny odvolací souqy směrodatná, že musí provésti přezkoumání
sporu zpravidla na rovnocenném podkladě, z něhož usuzoval soud první
stolice (sb. n. s. 11357) a může tedy odchylně hodnotiti výpovědi
svědků, kteří byli prvým soudem přímo vyslechnuti, jen na základě
vlastního výslechu (sb. n. s. 12176,7337,46792 j.). To plyne ze zásady
ústnosti a bezprostřednosti řízení, která v odvolacím řízení ve věcech
pracovních je ještě sesílena předpisem, že před odvolacím soudem se
věc projednává znova podle předpisů o řízení před sborovými soudy
první stolice jako soudy procesními. Právem vytýká dovolatel postup
odvolacího soudu v souzené věci jako vadný (čís. 2 § 503 c. ř. s.). Ježto
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šlo o porušení velících předpisů zák. čis. 131/1931 sb. z. a n., nebylo
toto porušení napraveno aní tím, že strany souhlasily s přečtením protokolů při odvolacím řízeni.
čís.
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Nárok nemanželského dítěte proti otci na výživu zaniká teprve, má-Ii
možnost nabytých vědomostí a znalostí skutečně použíti k tomu,
by si opatřilo prostředky k výživě.
(Rozh. ze dne 19. října 1934, Rv 1 1885/34.)
dUě

Žalobce byl rozsudkem ze dne 19. září 1914 uznán nemanželským
otcem žalovaného a odsouzen platiti výživné, jež bylo posléze rozsudkem ze dne 9. června 1921 stanoveno na měsíčních 100 Kč. žalobou,
o niž tu jde, domáhal se žalobce na žalovaném, by bylo uznáno právem, že nárok žalovaného proti žalobci na výživné zanikl, a že žalovaný
jest povinen to uznati. Žalob ní nárok odůvodňoval žalobce tím, že žalovaný, jenž jest již 19 roků stár a vyučen zedníkem, jest schopen se
sám vyživovatí. Pro c e sn í s o udp r v é s tol i c e žalobu zamítl.
D ů vod y: jest zjištěno, že se žalovaný vyučil na podzim 1931 zednickémn řemeslu, že v roce 1932 byl zaměstnán 4 týdny u obce K. jako
zedník a potom ve žnich 49 dní u firmy R., dále že v roce 1933 pracoval
v K. 22 dní jako zedník u pekaře V-a a 24 dny u firmy R., dále že žalovaný nemohl nalézti trvalé zaměstnání a že "ení s to samostatně se
živiti, takže toho času musí se živiti brambory a chlebem. Vzhledem na
toto zjištění a na to, jak jest soudu známo, že v okresu zdejším jest veliký nedostatek práce v.oboru zednickém, má soud za to, že žalovaný,
ačkoliv jest vyučeným zedníkem, t. Č. není s to, sám se živiti, pročež žaloba byla zamítnuta. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil.
D ů vod y: Odvolací soud jest názoru, že každý případ jest posuzovati zvlášť a že nelze stanoviti všeobecně platné pravidlo. Pouhým vyučením živnosti nebo řemeslu nenabývá neli1anželské dítě nezbytně již
schopnost samo se živiti. Vyučení mu sice poskytuje možnost, aby byl
přijat do práce, nezaručuje mu však, že si tolik vydělá, by z výdělku
nutnou potřebu získal. Rozhodným jest, jak daleko vyučený své povolání ovládá, jaká je poptávka po pracovních silách v tomto oboru a jak
vysoká následkem toho jest odměna. Prvý soudce zjistil, že žalovaný
během dvou roklI po vyučení měl jen tak malou příležitost pracovat, že
z této práce nemohl býti živ. Přijdou tu v úvahu jen dni, a nemohl žalovaný až dosud vůbec najíti stále nebo, déle trvající zaměstnání. Ze se
namáhal sám o sebe se starati, plyne z toho, že konal jinou práci, než
práci zednickou.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Dilvody:
Právní mylnost (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) vytýká dovolate! názoru odvolacího soudu, že v otázce, kdy přestává vy.živovací povinhost nemanželského otce, jest každý případ posuzovati zvláště a že nelze tu stanoviti všeobecně platné pravidlo. Dovolatel má za to, že pro zánik vy-

živovací povinnosti nemanželského otce jest rozhodným jediné, zda dítě
jest způsobilé se vyživovati, že však nezáleží na tom, zda má i možnost
upl~tniti tuto svou způsobilost k výživě. Dovolateli jest přisvědčiti, že
v nekterých rozhodnutích nejvyššího soudu - mezi jinými i v rozhodnutí čís. sb. 10.973, dovolatelem citovaném - byla tato zásada vyslovena, ,:le s ?odat~e;n? že .způsobilost musí býti ,úplná, to jest taková, by
nemanzelskemu dltelI zaj1sťovala, by se ve svem oboru plně uplatnilo.
Nárok nemanželského dítěte proti otci na poskytování výživy (placení
VýŽIvného) trvá až do doby, kdy se dítě může samo živiti (obdoba § 141
obč. zák.). To nastává tehdy, když dítě má možnost nabytých vědo
m~stí ,,:z~alostí sk.utečně 'použíti k to~u, aby si opatřilo prostředky ke
sve vyzlve. NestačI tedy Jen abstraktm pomyslná možnost dítěte samo
se živiti, pouhé nabytí vědomostí a znalostí k výdělečné činnosti potřebných, nýbrž se vyhledává skutečná konkretní možnost za daných
poměrů výživu získati. Z tohoto hlediska je zejména v nynější době
v!eklé ne~an;ěs!l~a,:osti a těžké hospodářské krise přihl,é~nouti k po mě
rum. \T lllchz dlte zlJe, zejmena k tomu, pkernu povolam se dítě věno
valo a jaké jsou výdělečné možnosti v tomto povolání, a podle toho
uvážiti, zda nabytá způsobilost jest taková, že nemanželskému dítěti zajišťuje, by se ve svém oboru plně uplatnilo a samo se uživilo. V souzeném případě bylo nižšími soudy zjištěno, že žalovaný jest sice vyučeným zedníkem, že však během dvou roků po svém vyučení měl jen
tak malou příležitost pracovat, že z této práce nemohl býti živ že nemohl najíti stálé nebo déle trvající zaměstnání ve svém oboru a
konal
i jinou práci, než zednickou. Uváží-li se všeobecně známá skutečnost, že
právě obor zednický jest těžce postižen nezaměstnaností a že žalovaný
se všemožně, ale marně snažil, aby si vydělal na živobytí, bylo by nespr~ve,d1iv~, odejmou,ti žalovanému za těchto poměrů nárok na vyživovacI pnspevek protI zalobcl a vyda!t ho na pospas nouzi. Právem proto
nižší soudy zamítly žalobu, domáhající se toho, by byl vysloven zánik
vyživovací povinnosti žalobcovy.

ie

čís.

13867.

., V ~ekursll (i v exekučním řízeni) musí býti udány důvody, proč se
ucastllík pokládá za zkrácena usnesenlm, třebaže nenl třeba právnického
označení stížnostních dil.vodil..
"Rekursní soud nemil.že si z úřadu nadhazovati neuplatněné důvody
. stíznostni, pokud nejde o vady řizeni, k nimž musí soud sám od sebe
přihližeti.

Zavázal-Ii se otec notářským spisem platiti výživné pro dítě matce
do jejich rukou, jest matka oprávněna navrhnouti exekuci k vydobytí a
k zajištění výživného pro dUě.
(Rozh. ze dne 19. října 1934, R II 459/34.)
S o udp r v é s t o I i c e povolil Anně K-ové exekuci k vydobytí
výživného 15.619 Kč a exekuci k zajištění nároku na výživné splatué za
dobu od 1. března 1934 do 28. února 1935 úhrnem 33.000 Kč. R e _
k u r sní s o u d vyhověl částečně rekursu dlužníka a změnil napadené
usnesení potud., že zamítl exekuční návrh, pokud se jím vymáhající vě-

-

čís.

13868-

-

Čís.

13868-

1048

1049

řitelka domáhala povolení exekuce k vydobytí výživného převyšujícího
2.474 Kč jakož i, pokud se jím domáhala povoleni exekuce k zajištěni
výživného.
Ne j vy Š š í s o u d změnil usnesení rekursního soudu v napadené
části tak, že obnovil usnesení prvého soudu. V otázkách, o něž tu jde,
uvedl v
důvodech:

Rekursní soud zamítl návrh na povolení exekuce uhrazovací k vyd?bytí. splatného již výživného s poukazem k ustanovení § 6·odst. (3)
zak. ČIS. 4/1931 a návrh na povolení exekuce zajišťovací pro předčas
nost, ježto dřívějším usnesením k zajištění téhož nároku byla povolena
zajišťovací exekuce do 30. září 1934, ačkoliv první z těchto důvodů povi~ný ani neuplat.ooval v rekursu proti usnesení prvého soudu. Je zřej
me, že v rekursu musí býti udány důvody, proč se účastník pokládá za
zkrácena usnesením, třebaže není třeba právnického označování stižnostních důvodů (rozh. čís. 4432 sb. n. s.). Jde to najevo již z předpisů
§§ 76 a 79 c. ř. s. a § 78 ex. ř. o obsahu podáni, jímž jest i rekurs. Nelze si z úřadu nadhazovati neuplatněné důvody stížnostní, pokud nejde
o vady řízení, k nímž musí soud sám od sebe přihlížeti (na př. §§ 6, 477,
:;14, druhý odstavec c. ř. s. a § 78 ex. ř.). Podle zásady disposični určuji
Jen strany, o kterých nárocích a obranách žádají rozhodnutí soudu, a
podle zásady projednací jest na stranách, by přednesly a odůvodnily
své útočné a obranné prostředky. Tyto zásady platí i v řízení exekuč
nim (§ 178 c. ř. s. a § 78 ex. ř.), pokud zákon sám nestanoví výjimky.
Podle toho, co uvedeno, nebylo přípustné, by rekursni soud nevyřídil
uplatněný stížnostní důvod o nedostatku oprávnění matky k vydobývání
a zajišťováni výživného pro dítě, a o případném snížení částek od 1.
listopadu 1934, ale za to použil důvodu § 6 odst. (3) zák. čís. 4/1g.31,
jejž povinný neuplatnil. Tím nahradil soud sám, co účastník (dokonce
právně zastoupený) neučinil, a tím se dotkl zájmů strany druhé. Druhá
strana, vytýkajíc to, činí tak právem. Mohlo by se dokonce státi, že by
stěžovatel ani nechtěl uplatniti určitý stížnostní důvod ať již z pří
činy jakékoliv a že by mu soud takový důvod svým rozhodnutím
vnucoval, což by odporovalo zásadám svrchu uvedeným. Nebylo tedy
lze přihlížeti k důvodu čerpanému rekursním soudem z předpisu § 6/3
alim. zák.
Ježto však rekursní soud se nezabýval všemi námitkami rekursu
proti usnesení soudu první stolice, jest zkoumati, zda snad tyto námitky
nebrání povolení exekuce. Pokud se týče legitimace vymáhající věřitelky
Anny K-ové tvrdí povinný, že Anna K-ová nebyla oprávněna navrhnoutí
exekuci k vydobytí a k zajíštění výžívného pro syna Felixe K-a, pře
hlíží však, že se notářským spisem ze dne 27. října 1932 zavázal platiti
výživné pro dítě Felixe matce Anně K-ové do jejích rukou, takže tu nejde o nárok dítěte, nýbrž o osobní nárok Anny K-ové, třebaže s určením
pro dítě.
čis. 13868.
Pracovní soudy (zákon ze dne 4.

července

1931,

čís.

131 sb. z. a n.).

U pracovního soudu nelze uplatňovati nárok z pracovnlho poměru
proti dědicům zaměstnavatelovým, jimž byla pozůstalost odevzdána ještě
před podáním žaloby.
(Rozh. ze dne 19.

října

1934, R II 486/34.)

Žalobou, zadanou dne 14. dubna 1932 na krajském soudě, domáhala
se žalobkyně na žalovaných dědicích Františka P-a náhrady škody,
ježto ji zůstavitel nepřihlásil k invalidnímu pojištění. Pro ce sní
s o II d P r v é s tol i c e neuznal žalobní nárok důvodem po právu.
O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek i s předchozím řízenim
pro zmatečnost a odmítl žalobu. D ů vod y: Jde o spor naznačený
v §§ 1 a 2 e) zák. o pracovních soudech ze dne 4. července 1931 čis.
131 sb. z. a n., totiž o spor ze služebního poměru založeného soukromoprávní smlouvou, vzniklý mezi

zaměstnancem

a

zaměstnavatelem,

pro

nároky vzniklé z příslušnosti žalobkyně k sociálně-pojišťovacímu
ústavu, při čemž však věc nenáleží před obligatorní rozhodčí soudy sociálně-pojišťovacích ústavů podle zákona čís. 221/1924 sb. v doslovu
zákona čís. 184/1928 sb. z. a n., ježto sociálně-pojišťovací ústav není
tu stranou. Zákon ze dne 4. červenCe 193·1 čís. 13'1 sb. z. a n., nabyvší
účinností dnem I. ledna 1932, stanoví v §§ 1 a 4, že pro takové spory
jsou výlučně příslušnými pracovní soudy, pokud se týče zvláštní oddě
lení okresního soudu pro spory pracovní. Pokud není pro soudní. okres
zřízen pracovní soud ani oddělení okresního soudu pro spory pracovní,
náležejí tyto spory podle § 42 zákona k věcné příslušnosti okresních
soudů, ať již byla žaloba podána za trvání pracovního, služebního neb
učebniho poměru, neb až po jeho skončení a ať jest hodnota předmětu
sporu jakákoliv. I příslušnost okresních soudů jest v těchto případech
výlučná a dobrovolné podrobení se příslušnosti jiných soudů nemá
právní účinky. V souzeném případě byla žaloba podána dne 14. dubna
1932, tedy již za platnosti zákona čís. 131/19'31 sb. z. a n. Z toho je
patrno, že krajský soud, který tuto rozepři projednal a o ni mezitimním
rozsudkem rozhodl, byl pro ni nezhojitelně nepříslušný, jeho rozsudek
i s předchozím řízením jsou proto zmatečné podle § 477 čís. 3 c. ř. s.,
k čemuž bylo z úřední povinnosti přihlédnouti (§§ 471 čís. 7, 494
c. ř. s.), i když zmatečnost v odvolacím řízení nebyla vytýkána.
N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc odvolacímu soudu, by, nehledě k použítému důvodu zmatečnosti, o odvolání
podle zákona jednal a rozhodl.
D

ů

,

vod y:

Předpokladem věcné příslušnosti pracovního soudu jest, že jde
o spor mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (§ I zák. čis. 131/1931
sb. z. a n.). Pro příslušnost pracovního soudu nestačí, by spory z pracovního nebo služebního poměru jen v z n i k I Y mezí zaměstnancem
a zaměstnavatelem, nýbrž se vyžaduje, byt é ž v dob ě, kdy s o u

i

v zná š e n y n a p r a c o v n í s o u d, mez i tým i ž o s o bam i
t r val y (sb. n. s. čís. 12.611). V souzeném připadě domáhá se žalobkyně žalobního nároku proti žalovaným j a k o děd i c ů m p o z a -
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111 ě Stll a vat eI i Fr<1l1tišku P-ovi, kteří podle nepopřeného přednesu
žalobkyně se k pozůstalosti Františka P-a, dne 27. ledna 1931 zemře
lého, přihlásili bez výhrady soupisu a jimž odevzdací listinou ze dne
26. června 1931 (t e d y j e š tě pře d pod á ním ž a lob y) byla pozůstalost odevzdána. Odevzdáním pozůstalosti přešel závazek Františka
P-a na dědice (§§ 548, 797, 819 obč. zák.), a ačkoii se generální sukcesí co do obsahu povinností nic neměnilo, změnil se přece její podmět
a to rozhoduje o příslušnosti, ježto v době zahájeni rozepře již nešlo
o spór mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, nýbrž o spor mezi zaměstnancem a právním nástupcem zaměstnavatele a příslušnost pracovního soudu pro nároky a závazky z pracovního nebo služebního. poměru
se nerozšiřuje převodem závazku na jeho přejímatele.
čís.

13869.

Nekalá soutěž (zálmn ze dne 15. července 1927, čís. 111 sb. z.a n.).
Zákon předpokládá v § 11 kromě priority, že užívání jména atd. jest
po právu.
Každý má právo voliti si libovolné označení svého podniku a užívá
ho po právu, když tim nezasahuje do práv jiných soutěžitelů.
žalobce .jest oprávněn domáhati se zdržení závadného stavu, třebas
žalovaný prohlásil, že neobnoví původní stav, jejž již odstranil důsled
kem prozatímního opatření.
(Rozh. ze dne 19. října 1934, Rv II 131/33.)
žalobce, obchodník v Praze, měl v Brně v Kobližné ulicí od podzimu
1930 závod označený zevně "Cravat Club«. Žalovaný otevřel si v srpnu
1931 v Brně v Kobližné ulici poboční závod, jejž označil zevně »Clou
Cravats«. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na žalovaném, by
se ve svém obchodě s kravatami a s límci v Brně, Kobližná ulice, zdržel
zevního označení »Clou Cravats« a by odstranil závadný stav. O b a
niž š í s o u d y uznaly podle hloby, o d vol a c í s o u d z těchto
d Ů vod ů: Základní námitkou žalovaného, kterou i v odvolání nejvíce
zdůrazňuje, jest, že žalobce neprávem používá ve svém obchodním podniku označení »Cravat Club«, protože označení 10 budí dojem, že jde
o obchodní společnost a nikoliv o kupce jednotlivce. Odvolatel poukazuje k tomu, že žalobce, kdyby byl protokolován, nesměl by vzhledem
k čl. 16 obch. zák. označení "Cravat Club« užívati 'a, co není dovoleno
kupci protokolovanému, tím méně může býti dovoleno kupci neprotokolovanému, nehledíc ani k ustanovení § 49 čís. 5 živn. ř., kterým jest
výslovně každému živnostníku zakázáno používati přídavku naznaču
jícího společenský poměr. Odvolatel proto míní, že žalobce neužívá
označení »Cravat Club« »po právu« ve smyslu § II odsl. (1) zák. proti
nekalé soutěži a že se proto nemůže domáhati ochrany toholo nezákonného stavu zdržovaCÍ a odstraňovací žalobou podle § 11 cit. zák. Odvolací soud považuje tento právní názor odvolatelův za mylný. Ustanovení § 11 odst. (1) cit. zák. nemá na mysli formální, nýbrž hmotněprávní
oprávnění ohroženého soutěžitele k užívání označení jeho podniku.
Skála na str. 162 vtt' příčí ně uvádí: »Každý má právo užívati ve ve-

řejném společenském životě

svého jména, firmy a voliti si libovolné
nebo zevnější zařízení podniku, v hospodářském životě však
jen potud, pokud nemá někdo jiný na totéž jméno atd. sílnější právo,
zejména 'právo opřené o prioritu. V tomto případě stává se užívání
jména atd. bez rozlišujících dodatků, výpustek, změn atd. protiprávním«. To plyne již z toho, že nezáleží na tom, zda byla fírma zapsána
do obchodního rejstříku čili nic (Skála str. 149), ani na tom, zda označení obou soutěžitelů jest zapsáno v seznamech známkových, čili nic
(rozhodnutí čís. 8856 a 11.539 sb. n. s.). V souzeném případě jde
o ochranu styku žalobce s jeho zákaznictvem, které nemá býti uváděno
v omyl pqdobným označením, jehož žalovaný teprve později začal ve
svém podniku užívati. Zákaznictvu, které kupuje zboží, nezáleží na tom,
zda podnik náleží jednotlivci, či obchodní společnosti, nýbrž jen na
tom, by zboží pocházelo z téhož pramene. Stanovisko žalovaného není
v té příčině dost upřímné, neboť sám označuje svůj obchod a své zboží
názvem, který lze čístí rovněž jako »dub«, ačkoliv je též jen kupcem
jednotlivcem. Ačkoliv žalovaný ve svém podání ze dne 30. záři 1931
uvádí, že proti žalobci je v běhu řízení pro přestupek podle § 49 čís. 4
živn. ř., protože prý nepoužívá pří označení své brněnské filiálky správného znění firmy, nezakázal živnostenský úřad až dosud žalobci, by
neužíval názvu »Cravat Club«, neboť žalobce až do dneška, což jest
II soudu notorické, tohoto označení nerušeně užívá a pod tímto označením též úřední výměr, dokonce i od brněnského magistrátu dostává.
Právem proto prvý soud nepřihlížel k těmto námitkám rázu formálního
a považoval jen za rozhodnou prioritu užívání označení, která jest podle
jeho zjištění na straně žalobcově. Je tedy pro tento spor nerozhodné,
zda žalobce svůj pobočný závod v Brně ohlásil u obchodního rejstříku,
kdy jej označil svým jménem, zda žalovaný označil svůj podnik v Kobližné ulici v Brně jako filiálku, opatřil jej J1ápisem své firmy do obchodního rejstříku zapsané a označil svým jménem a není kusosti řízení
v tom, že prvý soud o těchto okolnostech nepřipustil důkazy. Není rozporem se spisy, nýbrž zcela správným postřehem zjištění prvého soudu,
že označení »Clou Cravats« jest provedeno touž formou písmen, jako
označení »Cravat Club« a že v některých značkách spojení slov »Clou«
a »Cravats« jest takové, že písmeno C ve slově »Cravats« vypadá jakO
písmeno b takže lze slovo »Clou« čísti jako »Cloub«. Poukaz odvolatelův, že p'ak lze bylo celou značku číti jako »Cloub ravats«, tudíž jako
slovo bez smyslu, není přípustný, neboť nejde o úplnou shodu a IdentItu
obou označení, nýbrž o pouhou podobnost a zaměnitelnost v kruzích
zákaznictva, které čte nápisy 11a obchodech a zboží jen zběžně a letmo.
Název »Clou Cravats«, jak ho žalovaný používá, jest označení »Cravats
Cloub« na obchodě a zboží žalobcově podoben nejen graficky, nýbrž
i sluchově tak nápadně, že zaměnitelnost obou těchto označení jest
velmi snadná. A právě tato zaměnitelnost nasvědčuje tomu, že se takové
záměny, jak je svědky potvrzeno, skutečně staly.
označení
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zemkovým

Duvody:
Odvolací soud posoudíl věc po právní stránce správně a poukazuje
se dovolatel na odůvodnění napadeného rozsudku, obzvláště co do
otázky zaměnitelnosti sporného označení svého podniku s označením
opdl1iku žalobcova. Přisvědčiti lze. právnímu názoru. d~vola.telo~, . Ž':
zákon o nekalé soutěži předpokláda v § 11 mImo pnontu, ze UZlvanl
jména atd. jest po právu. Dovolatel však přehlíží, že tu nejde o užívání
firmy, nýbrž o užívání zvlá~tního oz?ač.~n.í ~odniku, a netře.ba se. proto
obírati vývody dovolatelovyml vychazejlclml z onoho mylneho predpokladu. Každý má práv? ~oliti si libo~olné o~na~en! svého .~odnJku ~
užívá ho po právu, kdyz lIm nezasahuje do prav jlllych sout\lfz.ltelu, coz
nelze tvrditi o žalobci. Bude po případě věcí příslušného správního
úřadu přiměti žalobce k tomu, by označil svůj podnik podle předpIsů
živnostenského řadu i svým jménem. Ostatně tvrdí žalobce, že. tomu již
vyhověl. Avšak i s hlediska předpisů živnostenského řádu jest žalobce
oprávněn používati zvláštního označení svého podniku (§ 46 ~ivn. ř.).
Pokud se týče námitky plnění, jest odvolatel na omylll,. doml1IvaJe s~,
že stačí prohlášení, že neobnoví původní stav, který jlz odstral1I1 dusledkem prozatímního opatření. Prozatímním opatřením nebyl spor rOzhodnut a pouhým prohlášením dovolatelovým se žalobce nemUSIl uspokojiti, to tím méně, an dovolatel popřel žalobní nárok a pokr~čoval ve
sporu. Marně poukazuje dovolatel y tomto směr~ na ro~?odnut~ s~. n.S.
čís. 11.539 neboť tu nešlo b pouhe Jednostranne prohlasem, nybrz bylo
tvrzeno ž~ mezi stranami byl uzavřen smír. Přes ono prohlášení dovolatelov~ byl žalobce oprávněn domáhati se rozsudku, by měl exekuční
titul, kdyby se dovolatel po zániku prozatímního opatření snad přece
pokusil o opětovné zaveden!. závadného. stavu. D?v?lat~1 se .nemo~1
zbaviti sporu pouhým prohlasemm, nybrz Jen llznamm zalobmho naroku. Jest ovšem správné, že předpo~ladem z~rz.ovací žal~by jest nebezpečí opakování, avšwk to lze spatrovalI prave v tom, ze dovolatel
popíral žalobní nárok.
čís.

13870.

Provedl-Ii ten, kdo koupil přídělový stat~k, ,opravy (adap~ceLobytného staveni dříve, než bylo rozhodnuto Statmm pozemkovym uradem
o schválení koupě, nebyl bezelstným držitelem statku.
Zda jest tu zřejmý a převážný prosp~h druhé~o
1037 ?bč .. zák.)
jest posuzovati nikoliv s hlediska objektivního, nyhrz ze subjektivního
stanoviska druhého, s hlediska jeho poměrů a zájmu.

!§

(Rozll. ze dne 19.

října

úřadem

schválena nebyla a žalobce se z koupeného statku
Ve sporu, o nějž tu jde, domáhal se žalobce na žalovaných
mimo jiné náhrady oněch vynaložených 61.()(){} Kč. Pro c e sní s o u d
p r v é s t o I i ce přisoudil žalobci jen 5.000 Kč jako náklad nutny.
O d vol a c í s o u d vyhověl odvolání žalobcovu a přisoudil mu, použív § \O4} obč. zá;c, kr?mě 5.000. Kč přis~lUzel;~c~ prvým. soudem,
ještě další cástku 20.750 Kc, uznav naklad v teto vysl zalovanym k prospěchu a na jejich obohacení.
Ne jv y š š í s o u d vyhověl dovolání žalovaných a obnovil rozsudek
prvého soudu.
vystěhoval.

1934, Rv II 386/34.)

Žalobce koupil od žalovaných smlouvou ze dne 3. ledna 1929 pří
statek M. s výhradou schválení Státního pozemkového úřadu.
Držby koupeného statku se ujal dříve, než bylo St~t~ím. pozen:rkovým
úřadem o schválení kupní smlouvy rozhodnuto
jeste I;red omm ro~
hodnutím opravil, pokud se týče upraVIl staven,1 koupeneho s,tat~u nakladem 61.000 Kč. Trhová smlouva ze dne 3. ledna 1929 Statmm podělový

.a

Důvody:

Žalobce podnikl opravu, pokud se týče úpravu (adaptace) obylI:éh~
stavení na koupeném statku dříve, než bylo rozhodnuto o schvalem
koupě, tedy v době, kdy neměl jistoty, zda se podmínka koupě splní.
Nižší soudy přiléhavě a ve shodě s rozhodnutím sb. n. s. čís. 9718 doyodíly, že žalobce, podnikaje opravy, pokud se týče adaptace obytneho
stavení před schválením koupě v době nejistoty o její platnosti nebyl
bezelstným držitelem statku, nýbrž že jest ho pokládati za držitele obmyslného. O nákladech učiněných obmyslným držitelem stanoví § 336
obč. zák., že platí o nich, o náhradě za ně, předpisy o jednatelství bez
příkazu, §§ 1035 až 1040 obč. zák. Neprávem. použil o.dvolaocí so~d
v souzeném případě § \041 obč. zák. Otázku nahrad):' nakladu a pnpadného obohacení při jednatelství bez příkazu upravují §§ 1036, \037,
\038 obč. zák. Předpis § 1041 obč. zák. se jednatelství netýká. Podle
§ 1037 obč. zák. má ten, kdo chce jednati ve prospěch druhého, vyžádati si jeho svolení a, kdo opomene tento předpis, má nárok na náhradu
učiněného nákladn jen tehdy, když jeho jednání bylo k zřejménu a pře
vážnému prospěchu druhého. Zda je tu zřejmý a převážný prospěch
druhého, jest posuzovati nikoli s hlediska objektivního, ntb;ž se, ~u~
jektivního stanoviska onoho druhého, s hledIska Jeho pomeru a zajmu.
Žalobce nevyžádal si, pokud se týče neměl svole?í žalovaných ~. opravám a adaptacím obytného stavení, to jest svolem v ten rozum, ze provede opravy a adaptace za žalované a na jejich účet. Žalobcův nár?k;
pokud se opírá o svolení žalovaných, neni tedy důvodným. Zbyva
otázka (§ 1037 obč. zák.), zda náklad žalovanou učiněný a v prOJednávaném sporu zpět požadovaný, náklad týkající se po ode~tení
5.0010 Kč prvním soudem přisouzených adaptací bytu pfO' maJItele
statku, byl k zřejmému a převážnému prospěch~ žalovanýc~. Žalovaní
to popřeli. Podle znalců stal se statek adaptace":'l ~ 20.0001 az ~5.000 Kč
hodnotnější. Jak již uvedeno, není vša~ objektrv.m. zhod.no<;el1l roz~lOd
ným a sejd~ na tom, zda adapt.ace a l1aklad s .n;ml sI;0Je~y b~l~ z~lo
vaným s jejich hledIska, s hledIska JejIch. pomeru a zajmu k zrejmemu
a převážnému prospěchu. V tom směru je zjíš~těno, že žalovan! na ?tatk~
nebydleli a bydleti nezamýšlelí, že statek melI na prodej a ze Jej take
dne 14. března 1930 nedlouho po tom, kdy trhové smlouvě se žalobcem
bylo schválení Státním pozemkovým úřadem odepřeno, prodali n;~n~
želům H-ovým. Zjištěno je, ~e obytné stavení n3' statku..bylo s .menslml
jen opravami bez adaptací zalobcem provedenych pouzlvatelne a oby-

-
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vatelné a že bylo, jsouc pro ně určeno, znzencl na statku obýváno. Je
nesporno, že žalobce koupí I nemovítosti tvořící zbytkový statek M. od
žalovaných za 150.000 Kč a že po adaptacích byl statek, to jest jeho
nemovitosti, prodán za tutéž cenu manželům H-ovým. Tvrzení žalobcovo, že cena 150.000 Kč byla v trhové smlouvě s H-ovými uvedena
jen. na oko, kdežto ve skutečnosti že byla cena ta vyšší, nebylo prokázáno a, pokud žalobce tvrdil, pokud se týče tvrdí, že by se bez adaptací
IHO pokl~s cen nemovitostí, oněch 150.000 Kč při prodeji H-ovým nebylo docrhlo, nelze a nebylo lze pro zákaz novot v opravném řízení
(§§ 482", 504 c. ř. s.) k tomuto tvrzení přihlížeti. V uvážení uvedených
okolností nelze říci, že adaptace a náklad žalobcem na ně vynaložený
byly ke zřejmému a převážnému prospěchu žalovaných a nárok žalobcův na vyšší náhradu než 5.000 Kč neni ani, pokud je budován na
tomto tvrzení, opodstatněn (§§ 1037 druhá věta, 1038 obě. zák.).
čís.

13871.

Bylo-Ii vyhověno odporu manžela matky dltka (§ 156 obč. zák.)
proti uznání manželského zrozeni dltka, jest přípustna žaloba dítka
proti jinému muži o uznání otcovství.
(Rozh. ze dne 20.

října

1934, Rv Jl 817/34.)

Marie K-ová provdala se dne 7. ledna 1933 za Josefa P-a a dne
21. dubna 1933 porodila žalující dítě. Josef P. podal včas odpor proti
manželskému původu dítěte, tvrdě, že až do uzavření sňatku nevěděl
nic o tom, že jest matka dítěte těhotná a že neměl s ní před sňatkem
tělesné styky. Usnesením ze dne 27. června 1933 prohlásil soud dítě za
nemanželské. Žalobou, o niž tu jde, domáhalo se dítě na Zikmundu
F-ovi uznání otcovstvi a placení výživného. Pro c e sní s O II d P r v é
s tol i c e uznal podle žaloby. O cl vol a c í s o u d žalobu pro ten čas
zamítl. D ů vod y: Marie P-ová, která dne 7. ledna 1933 vstoupila do
manželství s Josefem P-em, porodila dne 21. dubna 1933 žalující dítě
(Lydii P-ovou), jež jest zapsáno do rodní a křestní matriky jals:o manželské dítko manželů Josefa a Marie P-ových. Žalující dítě, jež se narodilo v manželství, je tedy pokládati za manželské. Jelikož však
manžel Josef P. podal v zákonné lhůtě odpor proti manželskému původu
tohoto dítka, tvrdě, že až do uzavření sňatku nevěděl nic O tom, že jeho
žena jest těhotná a že neměl před s.l1atkem tělesné styky se svou ženou,
platí pro žalující dítě podle § 156 obč. zák. domněnka nemanželského
zrození. Nic jiného neznamená výrok okresního soudu ze dne 27. června
1933, že Lydii P-ovou je považovati za nemanželské dítko. Právě proto,
že manžel pouhým tvrzením, že před sňatkem o těhotenství své manželky nevěděl, aniž by musel toto tvrzení dokázati, může přivoditi domněnku nemanželského původu dítěte, není odporem status dítěte změ
něn, odporem nejsou práva dítěte plynoucí z manželského původu
dotčena, díte odporem v těchto právech nemůže býti zkráceno a proto
nemůže na základě odporu býti v matrice poznamenána nernanželskost
dítěte. Aby manželskému dítčti mohl býti manželský pllvod oduznan,
musí býti tvrzení, ž.e manžel, který před sňatkem tělesných stytů se

svou manželkou neměl a tedy dítě" zploditi nemohl, před uzavřením
sňatku nevědělo tom, že jeho žena jest těhotna, dokázáno. Tento důkaz
nemůže býti podán ani v nesporném řízení o odporu, ani ve sporném
řízení o paternitní žalobě podané proti třetí osobě, kterou označuje manželka jako nemanželského otce' dítěte. Dříve než může býti zjištěno,
zda třetí muž a který jest nemanželským otcem dítěte musí býti na
jisto postaveno, že ditě jest vůbec nemanželským ditě'tem. Paternitní
žaloba podle § 163 obč. zák. má za předpoklad, že jde o nemanželské
elítě, že tudíž o nemanželském původu dítěte není sporu nebo pochybností. Jsou-li však pochybnosti o tom, zda dítě od manželky v manželství narozené jest nemanželským dítětem, jest je pokládati za manželské dítě, dokud mu manželský původ nebyl oduznán v řízení
zahájeném o žalobě podle § 158 obč. zák. Především musí tedy býti
pravoplatně zjištěno, že žalující dítě jest nemanželského původu. Toto
zjištění nemůže se státi v řízení o paternitní žalobě, poněvadž tato žaloba již předpokládá, že otázka nemanželského původu dítěte není pochybná. Pokud není. na jisto postaveno, že žalující dítě jest vskutku
nemanželského původu, nemůže třetí osoba býti žalována jako nemanželský otec, ježto dítě nemůže míti vedle manželského otce ještě otce
nemanželského, a, stalo-Ii se to přes to, jeví se býtí žaloba předčasnou.
N e j vy Š š í s o II d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc soudu
druhé stolice, by ve věci dále jednal a znovu rozhodl.
Důvody:

Bylo-li soudem vyhověno odporu vznesenému podle §§ 156 obč. zák.
manželem proti uznání dřívějšího manželského zrození dítka, t. j. prpti
jeho zrození před zákonným časem, ustanoveným v § 158 obě. zák., neziišťuje se tím ještě, že dítě je nemanželské, nýbrž nastává tím jen domněnka nemanželského zrození, která nemá místa, nebyl-li odpor vůbec
vznesen neb byl-li vznesen opožděně, aneb byl-li soudem zamítnut. Vyhověním odporu se pak dosáhne, že proti zploditeli dítka mnsí býti podána žaloba o uznání otcovství (viz sb. n. s. čís. 864 a Klangův komentář 1933 str. 887). Je proto mylný názor soudu odvolacího v té všeobecnosti vyslovený, že jsoll-lí pochybnosti, zda dítě v manželství zrozené je
dítětem nerT!anželským, jest pokládati dítko za nemanželské, dokud mu
manželský původ nebyl oduznán v řízení zahájeném o žalob ě pod 1 e
§ 1 58 ob Č. z á k. Když odporu manžela matky dítka Josefa P-a bylo
usnesením soudu ze dne 27. června 1933 vyhověno a vysloveno, že ne·zletilou žalobkyni Lydii P-ovou jest považovati za nemanželské dítko,
bylo žalobu, o niž tu jde, uznati po zákonu za přípustnou. Ježto se soud
odvolací v důsledku svého mylného právního stanoviska nezabýval dalšími důvody odvolacími a odvolání ve věci samé nevyřídil, bylo napadené rozhodnutí zrušiti.
čís.

13872.

Do nárolm na pensi proti majiteli zabraného velkostatku jest zall"-

čltati draho!n! přidavek k invalidnímu důchodu, poskytovanému zaměst

nanci Všeobecným pensijním ústavem, byly-li drabotul

přídavky

podle

-
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norem na velkostatku započítatelné nebo z pensi obvykle sráženy a starobni dúchod, jejž pobírá zaměstnanec od fondu pro zaopatření ~ěst
nancú velkostatku.
(Rozh. ze dne 2'5.

října

1934, R I 592/34.)

Žalobce byl dán po 44leté službě na velkostatku hořovickém do
pense dnem 1. května 1928, když byl před tím koncem roku 1927 po
zabrání onoho panství Státním pozemkovým úřadem převzat tímto úřa
dem spolu s řadou jiných zaměstnanců panství a přikázán ministerstvu
náro?ní obrany .. N~ pans,tví žalovaného v Hořovicích byla zavedena pro
zest~de a InvahdlI! zamestmcnce pense, t. zv. Hanavská pense a podle
p~n~IJních n?rem bylo .I!e d?~íci p~?se až d? .výše 75% služebních pozltku akllvlllch a Jen uredmcI, kten doslouzIlI na panství padesáti let
mohli dosíci jako pense plného služebního platu aktivního. Žalobci byl~
vyměřena Všeobecným pensijním ústavem pense včetně drahotního pří
davku ročně 7.2,00 Kč a byl mu přiznán Státním pozemkovým úřadem,
vlastně fondem pro zaopatření zaměstnanců velkostatku, starobní dů
chod ročně 8.505 Kč a majitelem velkostatku byla doplněna pense
částkou 474.75 Kč ročně z důchodu panství spolu s ponecháním užívaní
bytu. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce za žalovaném majiteli
panství Hořovice zaplacení 12.277 Kč 30 a placení ročních 14.732 Kč
80 h od 1. března 1929, a odůvodňoval žalobní nárok takto: Vyměření
pense jest nesprávné a odporuje i smlouvě i zákonu. Poslední služební
požitky žalobcovy, započítatelné pro pensi, byly 22.343.75 Kč, z čehož
pense při 75.% činí 16.757.80 Kč. Důchod přiznaný fondem pro zaopatřování zaměstnanců velkostatku v částce 8.505 Kč nelze odečísti
a rovněž nelze odečísti z pense vyměřené Všeobecným pensijním ústavem v částce 7.25,0 Kč 5.175 Kč drahotního přídavku k vlastnímu dů
chodu invalidnímu v částce 2.025 Kč, takže zbývá straně žalující proti
straně žalované ještě nárok na placení 1.227.73 Kč měsíčně a tedy
14.732.80 Kč ročně. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal podle
žaloby. D ů vod y: žalovaný, jak jest uesporno, přiznal žalobci doplnění pense, vyměřené Všeob. pensijním ústavem a fondem pro zaopatřo
vání zaměstnanců velkostatku částkou 474.75 Kč, ovšem namítal, že
v tomto směru není žádného závazku pro něho, že toto doplnění pense
bylo poskytnuto dobrovolně, a že žalobce nemá právní nárok na tuto
pensi. Než, i kdyby šlo o dobrovolné plnění žalovaného, podle zákona
o pozemkové reformě nejen smlouvy služební a závazky z nich plynoucí,
nýbrž í dobrovolná plnění prohlášena byla za závazek a ne muže se žalovaný dovolávati toho, že plní dobrovolně. Žalovaný poukazuje k tomu,
že žalobce by byl dán dříve do pense pro ueschopnost, takže neměl
,oni práva, ani možnosti dosloužití na panství 50 let a tím dosáhnouti
pense 100% ní. Než žalobce nebyl pro neschopnost propuštěn a jest nerozhodné, co by se bylo snad stalo v budoucnosti, když se v době reformy pozemkové a převzetí velkostatku Hořovického Státním nozemkovým úřadem tak ještě nestalo. Žalobce se staví na stanovísko,' že při
posledních služebních požítcích, které bere jen částkou 22.343.75 Kč,
tedy menší částkou, než byla vzata za základ při vyměření důchodu,
vvměřeného fondem pro zaopatření zaměstnanců velkostatku částkou
25.851 Kč má nárok na pensi, t. zv. Hanavskou v částce 16.757.80 Kč,
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t. j. 75% posledních služebnich požitků, že ,~alo:,an,á strana nen;á p.rávo
odečísti důchod 8.505 Kč a ze z pense vymerene Vseob. penSljllllll ustavem nelze odečísti t. zv. drahotní přídavek v částce 5.175 Kč. Důchod
8.505 Kč byl přiznán žalobci jako náhrada za újmy pozemkovou reformou
utrpěné, zejména tím, že žalobce přišel o své postavení jako správce
polesí u žalovaného, a to ve smyslu ustanovení §§ 73 a 75 zák. ze dne
13. července 1922 čís. 220 sb. z. a n., jakož i vlád. nař. čís. 305/22,
čís. 192/24 a čís. 29/23 a nelze tento starobní důchod odečístí od
pense, příslušející na základě služební smlouvy a pensíjních norem právě
proto, že jde o náhradu za újmu výše označenou a tedy o odškodnění
podle § 75 cit. zákona. Dále jest zodpověděti otázku, zda lze odečísti
z pense vyměřené Všeobecným pensijním ústavem t. zv. drahotní pří
davek v částce 5.175 Kč. V tomto směru jest rozhodným ustanovení § 69
zákona ze dne 5. února 1920 čís. 89 sb. z. a n., podle něhož má zaměst
navatel právo, započísti si na smluvní plnění jen základní pensí a nikoliv
drahotní přídavek. Vždyť i zvýšení pensijních požitků, stanovené zákonem ze dne 21. února 1929 čís. 26 sb. z. a n. jest podle § 11& odst. (2)
tohoto zákona do smluvní pense nezapočítatelné, a nesmí si plátce
smluvní pense srážeti částku, o kterou pensijní požitky, přiznané zejména
podle zákona ze dne 5. února 1920 čís. 89 sb. z. a n. byly zvýšeny, takže
si může strhnouti jen základní pensí, příslušející zaměstnanci podle zákona čís. 89/1920. Totéž platí i o požitcích podle zákona čís. 125/1931,
který jest doplňkem § 177 zák. čís. 26/1929 a platí o těchto požitcích
§ 118 odst. (2) zák. čís. 26 z r. 1929. Na tom tedy níc nemění, že byl
žalobci zvýšen důchod, jak je zjíštěno potvrzením úřadovny A. Všeobecného pensijního ústavu ze dne 7. října 1933, přepočtením podle
zákona čís. 26/29 na 9.180 Kč ročně od 1. ledna 1929 a že podle § 177
bylo mu příznáno zvýšení v roční částce 4.770 Kč. Od t. zv. Hanavské
pense ve výměře 16.757 Kč 80 h ročně může tudíž žalované straně ode"
čísti jen 2.025 Kč, základní invalidní důchod, vyměřený Všeobecným
persi1rím ústavem, takže jest strana žalovaná povi?na dopláceti žalobci neien částku 474.75 Kč, nýbrž 14.732.80 Kč ročne, tedy 1.227.73 Kč
měsíčně: O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc
soudu prvé stolice, by, vyčkaje pravomoci, dále jednal a znovu rozhod~.
D ů vod y: Jest ořisvédčítičástečně odvolateli, že prvý soud pochybIl
v otázce· započítatelnosti zaopatřovacích požitků přiznaných žalobci
pensijním ústavem a fondem pro zaopatření zaměstnanců na velkém pozemkovém majetku do pense od žalovaného. Prvý soud se mýlí, maje
za to, že započtení drahotního přídavku k invalidnímu důchodu od pensijního ústavu do pense od žalovaného brání předpis § 69 zákona
čís. 89/1920, neboť tento předpís zákaz ten neobsahuje a plyne z ustanovení § 118 zák. ČÍs. 26/1929 naopak, že uznává platnost smluvních
ujednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o započitatelnosti drahoiních přídavků, k nimž došlo pfed působností citovaného zákona. Bylo
tudíž zjistití, zda podle služební smlouvy, t. j. podle norem o !ak zv.
hanavské pensi bylo stanoveno, by do pense poskytované zamestnancům majitelem panství byl započten také drahoiní přídavek, po~kyto
vaný pojištěnci pensíjním ústavem k invalidnímu důchodu. Pak-II auo!
bylo by od pensijních nároků žalobcových proti žalovanému odečíst!
nejen invalidní důchod 2.025 Kč, nýbrž i drahot ní přídavek 5.175 Kč.
Civilní rozhodnutí XVI.
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13873 1059

Započtel;í dal.šího zvýšení z~op~třovacích požítků podle zákona čís. 26/
I 929 br~~1 predpls § 118. te~oz zákona a pro započtení zvýšení podle
zak~na CIS. 125/193.1, nell! zakonného důvodu, neboť tento zákon b I

~'ydan teprve po d~~1 zalobcedo pense, podle kteréžto doby jen se mde
ndlÍl rozsah penSlj111ch nároků proti žalovanému a zákon ten byl v d'
ja~o doplpěk z~kon~ čís. 26/1929 (arg. čl. 1.) 'a jen na prospěc; z~~
~est:,ancu:, takze vyhod přiznaných jím zaměstnancům nelze k jejich
s~ode vyu:lv~tl ve prospěch zaměstnavatelů zkrácením smluvních penSljnIC~ plne~i. :'ok~d jde o započitatelnost zaopatřovacích požitků, jež
byly zalo~cl pn~nany fondem pro zaopatření zaměstnanců na velkém
poz~m~ovem m,aJe~ku, ne!ze ~áti za, pravdu prvému soudu, jenž započtel;1 techto poptku do vysluzneho zalobcova vylučuje. Nelze souhlasiti
s nazorem p~,:,eho s?udu, Ž': zaopatření s,tarobní a invalidní ve smyslu
§ 75.ods,1. ,I ~IS. 4 nahradoveho zakona ma povahu odškodnění za ztrátu
zam<;st,nalll n~sledk~m provedení pozemkové reformy, jež se nedotýkalo
porneru meZI zamestnavatelem a zaměstnancem ze služební smlouvy

Podl~ ustanovení, § .73 náhr. zákona byl fond pro zaopatření zaměst~
nancu velkos!atku znzen k zabezpečení starobních a invalidních požitků
osob seps~nych podle § 72 téhož zákona, tedy osob majících povahu
I. zv. tr,:,alych zam~stnant:ů, jestliže u nich jen z důvodu provádění pozemkove reformy pre~tala nebo nezačala výplata zaopatřovacích požitků
(§ 73 ?ds!. II nahr; zak.)., Z toho jest patrno, že fond byl zřízen jen k zabezp,;cen,1 ~ta:oblllch a .!nv~lidních požitků, jež zaměstnancům velkostatku nal:zejl proÍl m~j1telum velkostatků zabraných státem k účelům
poze~kove refo~,:,,Y, a ze t:dy, z.aopatřovací požítky fondem tím posky!ovape nejsou, neclm, Co m~ bJ.::h,po.skytová~o vedle zaopatřovacích pozltk.u .od za:nestnavatele, nybrz ze JSou plneny v rámci zaopatřovacího
pl,nelll ~ame,st:,avatelova. Tomu nasvědčuje ustanovení § 73 odsl. (9)
nahr. z~k., jez zava~uje vlastníky zabraných velkostatků přispívati na
fond, ~ale ustanove,lll odsl. 15 téhož § a §§ 50, 57 a 74 náhr. zák. ve
spojem s l!sta~o,:elllml prováděcího nařízení ze dne 8. únOra 1923 čís, 29
~b; z., a n. ~eJme~a, nelze přejiti ustanovení § 40 prováděcího nařizení,
jez vysl?vne pravl, z: za podmínek tam uvedených vyplácí fond pro zaopat!em zamestnan~u .velkostatků příslušné důchody na místě dřívějšího
zames!n~va!el:. PI~I-h tedy fond zaopatřovací požitky zaměstnanci pří
mo, yre]Ima Ílm zav,azky zaměstnavatelovy, jichž vypořádání jest věcí
me.zl fondem a, z,amestnavatelem, pročež nutno přiznati zaměstnavateli
pravo, aby pinem fondu započítal na své plnění zaopatřovacích požitků
pro li zamestnanci.

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
Důvody:

V otázce zapo,čitatelností drahotního přídavku k invalidnímu dů
chodu poskytova~emu žalobci Všeobecným pensijním fondem a započí
t~te'~nosli ,starobl"lho důchodu, jejž žalobce pobírá od fondu pro zaopatrem za;nestnancu yelkostatktl, odvolací soud nepochybil. Správně uvedl
v ?lacl soud p;otr ~~ačnému názoru žalobcovu, že započítatelnost zmíneneho drahotmho pndavku nebyla v § 69 zákona čís. 89/20 vyloučena,

09

a že podle § 118 ods!. (2) zákona čís. 26/29 jsou drahotni přídavky n~
smluvní plnění zaměstnavatelovo započítatelny, bylo-li to vymíněno.
Byly-li tedy drahotní přídavky podle hanavské pense nebo norem na
velkostatku žalovaného započilatelny nebo z pensí obvykle sráženy, bylo
by je z vymáhané pense, kdyby žalobci příslušela, sraziti. Započítatel··
nost starobního důchodu od fondu pro zaopatření zaměstnanců velkostatků dovodil odvolací soud právem z ustanovení § 73 náhr. zák. Podle
odsl. (ll) uvedeného místa zákona přísluší nárok na starobní neb invalidní požitky z fondu osobám, které podléhají soupisu podle § 72 odsl.
(I), mají trvalé bydliště na území Československé republiky, jestlíže
u nich jen z důvodu provádění pozemkové reformy (převzetím toho kterého souboru nebo částí souboru zabraného majetku podle předpisu tohoto zákona) přestala nebo nezačala výplata zaopatřovacích požitků,
aniž mohla býti podle §§ 50, 68 a 74 náhr. zák. opatřena dostatečná
úhrada zaopatřovacích požitků z přejímací ceny za převzatý majetek
nebo z ceny za živý a mrtvý fundus instructus. Fond zřízen je podle § 73
odsl. (I) náhr. zák. k zabezpečení starobních a invalidních požitků zaměstnanclr a jak z uvedeného ustanovení odsl. (II) § 73 vychází, jde
u starobních a invalidních požitků fondem poskytovaných o požitky poskytované v rámci zaopatřovacího plnění, jímž je pokud se týče by byl
povinen zaměstnavatel. Při nezapočtení byly by požitky plněny dvakráte,
na to však důchodce nemá nároku. Požitky z fondu je tedy započítati.
čis.

13873.

Vyrovnacl řád ze dne 27. března 1931, čís. 64 sb. z. a n. nestanov!
žádné následky, nezajisti-Ii vyrovnaci dlužník podle § 54, odstavec (1)
posledni věta přednostní pohledávky, ač věřitel o to žádal, a neni to zejména důvodem k odepření potvrzeni vyrovnáni,
(Rozh. ze dne 25.

října

1934, RII 009/34.)

Vyrovnací soud odepřel potvrditi vyrovnáni z dllvodu, že vyrovnací
dlužník nezajistil přednostní pohledávku berního úřadu 44.657 Kč. Učinil
tak s poukazem na ustanovení §§ 54 čís. I a § 4 čís. 4 a § 58 čís. I
vyr. ř. Rek u r sní s o u d zruši'l napadené usnesení a uložil prvému
soudu, by, vyčkaie pravomoci, ve věci dále jednal a znovu rozhodl.
D ů vod y: Jest sice správné, že § 54 čís. 1 vyr. ř. nařizuje, že před
nostní pohledávky mají býti na žádost věřitele zajištěny. Zákon však neustanovuie, jaké následky to má, když dlužník přednostní pohledávku
nezajistí, ač o to bylo žádáno. Zejména neustanovuje zákon, že v takovém případě má býti odepřeno potvrzen! vyrovnání. § 58 vyf. ř. obsahuje
taxativní výpočty diivodů, pro které musí býti odepřeno potvrzení vyrovnání, mezi nimi však není uvedeno .iako diivod, že dlužník nezajistil
přednostní pohledávky, ač o to bylo žádáno. Kdyby byl zákonodárce zamýšlel jako sankci nedodržení předpisu § 54 odsl. (1) poslední věta
vyr. ř. stanoviti odepření .potvrzení·vyrovnání, zajisté byl by to výslovně
vytkl v § 58 vyr. ř., podobně jako učinil to na příklad v odsl. I čís. 4 téhož paragrafu ohledně zapravení nebo zajištění útrat řízení a poplatku
67"

1060

-

Čís.

z. vyrovnac~ho řízeni. I.:rvý sou~ sice mín~ že s~nkci lze nalézti v § 58
ČIS. 1 vyr. r. oklIkou pres § 4 ČIS. 4 vyr. r. S vyvody Jeho v tom směru
však. n~lze souhl~siti. § 4 čís. 4 vyr. ř. mluví výslovně o nabídce na vyrovnam, tedy o navrhu vyrovnacích podmínek, ne'lze ho tedy použíti tam
kde ,nabídka sa.ma vyho~uje z~konu, jakž tomu bylo v souzeném pří~
pade. l'fapad'.'ne usnes~m nema opo;y v zák?ně a stížnost proti němu
Jest oduvodn~na. Prvy soud nezabyval se vubec otázkou, zda jsou tu
ostatm podmlllky pro potvrzení vyrovnání, nebo není-li tu jíných dů
vodů pro odepření potvrzení a důsledkem toho zůstalo provedené řízení
neúplným, takže věc nelze důkladně posouditi a řádně rozsouditi.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Vyrovnací řád čís. 64/31 sb. z. a ll. nestanoví žádné následky nezajistí-li. vyrovn~cí dlužníkJ:odle § 5~ .odstavec (1) poslední vět; před
nostm pohledavky, ~č ventel. ~ to zadal, a není to zejména důvodem
k odeprem potvrzem vyrovnanl, an § 58 vyr. ř. to mezí důvody pro
odepření potvrzení vyrovnání neuvádí, a nelze proto z tohoto důvodu
potvrzení vyrovnání odepříti.
čís.

Cis. l.:RS/o az
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Výkon exekuce proti zemědělcům.
Jl!ávrh na pokračování v dražebním řízení, učiněný v roce 1934 před
28 ••unorem 1934 z. důvodu, že již prošla lhůta, po kterou byl výkon
d~azby do 31. prosmc~ 1933 odložen, jest vzhledem k ustanovení § 1
zakona ze dne 22. prosmce 1933, čís. 250 sb. z. a n" předčasný.
(Rozh. ze dne 25. října 1934, R I 1011/34.)
!1snesení~1 ze 911,e ?O. listopadu 1933 byl odložen výkon exekuce
~;azbou prah zemedelcl ve smyslu § 1 zákona ze dne 5. května 1933,
CIS. :74 sb. z. a n. Návrhu vymáhajícího věřitele ze dne 20. ledna 1934 .
by bylo v exekuci pokračováno, s o. udp r v é s tol i c e vyhověl. R e ~
k u r sní s o II d návrh zamítl. O II vod y: .Usnesením ze dne 20. listop~du 1933 odložen byl výkon exekuce draŽ:bo.u ve smyslu § 1 zák.
ČIS. 74/33 na dobu po 31. prosínci 1933. Podle zákona čís. 250/33 sb.
z. a
nahrazena byla v § 1 odsl. (1) zák. čís. 74/33 s'lova »31. proprosmce 193~« slovy »28; února 1934«. Tím zákon sám prodloužil poskytnutou lhlltu do 28. unora 1934. Návrh vymáhající strany ze dne
20. ledna 19034 byl předčasný.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

.n.

sb. z. a n. za předčasný. Plyne to zejména í z ustanovení ods!. (3) § 6
zákona čís. 33/1934 sb. z. a n., poněvadž podle tohoto zákonného ustanovení nesměl býti v době do 31. března 1934 proveden ani výkon exekuce a ani na návrh věřitele prohlášen konkurs proti zemědělci.
čls.

Dočasná opatření v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům
(zákon ze dne 24. února 1934, čís. 33 sb. z. a n.).
Předpis § 3 zákona nepředpokládá, by byl vydobyt exekuční titul
i pro úroky, jež se staly splatnými po 9. květnu 1933, nýbrž jen, že exekuční řízení bylo již zahájeno.

(Rozh. ze dne 25.

října

Jest souhlasiti s právním názorem rekursního soudu. že návrh na
nokračování v dražebním řízení učiněný dne 20. ledna 1934 z důvodu.
že .iiž prošla lhůta. po kterou bvl výkon dražby do 31. prosince 1933
odložen, jest považovati vzhledem k ustanovení § 1 zákona čís. 250/33

1934, R I 1014/34'.)

Návrh vymáhající věřitelky, by bylo pokračováno v dražebním řízení
proti zemědělcům omezeném na 9% úroky z pohledávky 23.675 Kč od
10. května 1933 do zaplacení, s o udp r v é s tol i c e zamítl. R e k u r sní s o u d vyhověl návrhu. O ů vod y: Prvý soud, ač dlužníci jsou
dlužní splatné úroky po 9. květnu 1933, nepovolíl pokračování v dražebním řízení, maje za to, že § 3 zák. čís. 33/1934 p~edpokládá, že pro
dlužné úroky bylo vydobyto exekučního titulu, kdežto v souzeném pří
padě jsou úroky příslušenstvím hlavní pohledávky 23.675 Kč. Názor ten
jest nesprávný. Podle § 3 řečeného zákona není odklad přípustný mimo
jiné i tehdy, když se vede exekuce pro úroky splatné po 9. květnu 1933,
a tento případ, jak sám prvý soud přiznává, tu jest a proto dlužníci nemají právo na odklad exekuce.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

D

ůvo

dy:

První soud sám uvádí, že návrh vymáhající věřitelky byl obmezen
na úroky od 10. května 1933. Vyhovuje proto napadené usnesení stavu
věci a zákonu a odkazuje se na jeho správné důvody, které nebyly vy. vráceny důvody dovolacího rekursu, k nímž se podotýká, že požadavek,
aby byl vydobyt exekuční titul i pro úroky, jež se staly splatnými po
9. květnu 1933, zákon nečiní a že zákon v tom směru jen předpokládá,
že exekuční řízení bylo již zahájeno. Podle zprávy ústavně-právního
a národohospodářského výboru tisk čís. 1222 a tisk čís. 2500 poslanecké
sněmovnyie v intenci zákona čís. 33/1934 sb. z. a n. chrániti zemědělce
jen protí tíživým starým dluhům, by zemědělec mohl z běžné tržby plniti
všechna běžná vydání, na závazky vzniklé po 9. květnu 1933 se však
odklad exekuce vztahovati nemá.
čls.

Důvody:

13875.

13876.

Stanovil-li exekuční soud usnesením, nikoliv rozvrhovým, výšku útrat
správce konkursní podstaty, jež byly pravoplatným usnesenim konkursního soudu podle § 47 odst. (3) konk. ř. ze dne 10. prosince 1914,
čís. 337 ř. zák., uznány za pohledávky za zvláštní podstatou, a rekursni
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soud toto u~nes,~ni po~rdil, není dovolací rekurs podle § 528 c. ř s
a § 87 ex. r. pnpustny a nebyl by ani přípustný kdyb
sta':
výše těchto útrat bylo stalo v rozvrhovém usnesení:
y se
novent
(Rozh. ze dne 25. října 1934, R I 1016/34.)
. S?,U d P r,~ é ,s t o I i c e upravil útraty správce konkursní podstat
~kaJIcI se zylastnl podstaty, exekučně vydražené nemovitosti úpadcovI
e k dUlr s n I s o u d k rekursu knihovní věřitelky napadené usneseni
po t vr 1.
N e j' v y

Š

š Í s o u d odml'tl do vo I aCI' re k urs 'KnihoVní

D

věřitelky.

ů vody:

)"xekučnÍ soud stanovil usnesením, nikoliv rozvrh ov ' m v' šku út at
s?hravce kdonkursní podstaty, jež byly pravoplatným usn{se~ín! konku;sn, o sou u podle ~ 47 odst. (3) konk 'r C'I'S 337/14'
,
hl d' k
",
'"
r. z. uznany za
po h e d av y zvlastl1I podstaty, a rekursní soud usnesení to potvrdil Neroz, o oval tedv ,exekuční soud a rekursní soud o vlastním nároku
spravce konkursl1l podstaty a o určení pořadí ny'brž .
.. I '
ustanoven' . d tr ' h l ' k
, . jen o CI se nem
,
I je no IVJC ,po oze; ; není proto dovolací rekurs podle § 528
c. r. s. a ~ 7~, ex., 1. pn~ustnym a nebyl by aní přípustným, kdyby se
~stanovel1l }yse teehto u~rat stalo v rozvrhovém usnesení, ano určení
utrat, ! kdyz byl~ pOjato,oo rb,zvrhového usnesení, není předmětem rozvrhoy.,:ho !e~nal1l a rozdelovaclho usnesení (§§ 209, 235 ex ř) a ne latí
!~ v6Yj314m5ec5ne ustanovení § 239 poslední odstavec ex. ř. (~r~vnej r~zh
C1S.
,843, 7923 sb. n. s.).'
.
čís.

13877.

Mezi účinky vyrovnacího řízení, jež potrvaji podle § 2 (2) ko k '

~e ?ne !O. pr~ince 1914 čís. 337 ř. zák. do prohlášení konkursu n ~t~
~ pr~,P1sy o predpokl,ade~h přípustnosti započteni a účinky zapJtenl
rVa]11

v konkursmm řízen, nepřetržité dále.

(Rozh. ze dne 25. října 1934, R I 1090/34.)
?,alovaná akciová společnost dodala dne 9. února 1928 družstvu v
43',536 Kč, j:~ družstvo nezaplatilo. Dne 28. června 1928 bvi~
~6J~e~1 d~'g2sta zahaJeno vyrovnací řízení, jež bylo usnesením ze dne
. e na
. zastaveno. Dne 31. ledna byl na jmění družstva v hlášen
konkur~. V lIstopadu .. ~928 ~abyIo ?ružstvo protí žalované společnosti
pOhledav~y 3.865 K, JIz mu zal ovana nezaplatí1a. Tuto pohledávku pro. d~!~l,d~uzstvo se souhlasem věřitelského výboru ža'lobkyni Žalovaná
pn aSlla svou pohledávku za družstvem 43.536 Kč i k vyr~vnání . k
konkurs,u družstva. Pohledávka nebyla popřena ProtI' z'al b'...
Id e
m'l I ' I b k '
"
.
O e, JIZ se
0a 1a a za ,o yn, e na zal ovane společnosti zaplacení 3 863 K'
'tJ
žalo ,'. Z ' I
'
l'
.
c, naml a
. vana. aza ovana poh edavka v den uvalení konkursu (31. ledna

zb?z~ z,a

1929) se střetla se vzájemnou pohledávkou žalované strany 46.394 Kč,
takže nastala ve smyslu § 19 konk. ř. z r. 1914 kompensace ipso jure,
neboť ustanovení § 20 konk. ř. z r. 1914 tomu nebrání, poněvadž žalovaná strana nabyla svou pohledávku před zahájením konkursního řízení
a nevědě1a, že družstvo jest neschopno platiti. Žalovaná strana ani žalobkyni, ani družstvu svůj dluh neuznala a neslíbHa zaplacení, naopak dopisem ze dne 23. únOra 1932 projevila dostatečně vůli ke kompensaci,
v čemž ovŠem nelze spatřovati uznání, že nenastala kompensace ex jure
podle § 19 konk. ř. z r. 1914. Pakli nenastala kompensace, jest žalobní
nárok promlčen, ježto nebyla uznáním promlčecí lhůta přerušena a podle
§ 9 konk. ř. z r. 1914 nenastává přerušení promlčení úpadcových pohledávek. Správce konkursní podstaty Antonín H. výslovně se započtením
souhlasil. Pro ce sní s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby.
D ů vod y: Po stránce právní jest nejdříve uvážiti, že žalovaná má podle
§§ 1394-1396 obč. zák. proti žalobkyni všechny námitky, které by měla
proti úpadci (úpadkové podstatě). Žalovaná namítá, že zažalovaná pohledávka zanikla započtením, protože v den vyhlášení konkursu byly
proti sobě větší pohledávka žalované za úpadcem a menší vzájemná
pohledávka úpadcova za žalovanou. Konk. ř. čís. 337/1914, podle něhož
jest konkurs úpadce posuzovati, přípustnost započtení proti obecnoprávním předpisům v § 19 rozšiřuje a v § 20 omezuje. Přípustnost zapo-čtení jest rozšířena i v tom směru) že v řízení konkursním není potřebí,
aby došlo k výslovnému projevu kompensačnímu (komentář Lehmanův
J(125). Zbývá (edy zkoumati, zda není započtení nepřípustné z některého
důvodu § 20 konk. ř. z 1. 1914. O případ I. odst. prvé věty nejde, jak
vyplývá z okolností shora uvedených, poněvadž žalovaná strana, která
hyla nejprve úpadcovým věřitelem, stala se jeho dlužníkem před uvalením konkursu a nikoliv dlužníkem po prohlášení konkurusu. Nejde aní
o případ odst. 1. 2. věta, kdy dlužník úpadcův nabyl pohledávky proti
úpadci před prohlášením konkursu a v době nabytí věděl, nebo z okolností musel věděti, že úpadce je neschopen platití, neboť výpovědi
svědka Ladislava F-a soud má za prokázáno, že ža'lovaná strana tehdy
nemohla věděti, že družstvo je neschopno platiti. To je také úplně potvrzeno vyrovnacími spisy, kterýmiž spisy má soud prokázáno, že v listopadu 1928, tedy v době, kdy žalovaná strana vzájemné pohledávky
nabyla, bylo vyrovnání věřiteli přijato, takže žalovaná strana mohla vě
řiti, že přijetím vyrovnání se úpadce zbaví nesnází a že vyrovnání bude
splněno, to tím více, když žalovaná strana tehdy, jak je prokázáno,
zjistila, že úpadce jest předlužen jen 20%, kdežto vyrovnací kvota, jak
vyrovnacími spisy je prokázáno, činil,! jen 50,%. V souzeném případě
byla žalovaná strana nejprve věřitelem úpadcovým a teprve později se
stala jeho dlužníkem. Slovem »dlužník« v této větě myšlen jest nikoliv
úpadce, nýbrž úpadcův dlužník (komentář Lehmanův 1/137). Jak vyplývá
z okolností shora uvedených, nabyla ža>lovaná strana pohledávky proti
úpadci dne 9. února 1928, tedy asi 11 měsíců před uvalením konkursu.
Spadá proto souzený případ pod odst. 11. 1. větu § 20 konk. ř.
čís. 337/1914, který započtení přípouŠtí. Ostatně § 20konk. ř. z 1. 1914
nemá na mysli případ, že úpadcův dlužnfk nabude proti úpadci vzájemné
pohledávky uzavřením nového obchodu před uvalením konkursu, nýbrž
případy, kde dlužník úpadcův dá si postoupiti od věřitele úpadcova po-
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hledávku, by pak provedl započteni. Předpisem tím mělo býti zabráněno
vyplenění podstaty, sk~l1p~ním dluhů (komentář Lehmanův 1/137). Ale
am.§ 2 ,~dst (2) konk. ,L ČIS; 337/1914;,po,dle něhož trvají účinky zaháje~eho r,!Zem ,vyrc:v~aclho az do prohla~em konkursu, započtení nebráni
a jest nazor zaIupel strany v tom,to smeru mylný. Přípustnost započtení
jest posuzovatI podle stavu, jaky byl v den uvalení konkursu, nikoliv
ja,ký byl v den, z:,hájen~ _předchozí~o" vyrovnacího řízeni. Uvedeni
predpls nestanoVI, ze se ucmky pozdejslho konkursu anticipují ke dni
zahájení předchozího řízení vyrovnacího (čís, 1102 a 4972 sb. n. s.).
Konečně jest svědeckou výpovědí svědka H-a tehdejšího správce konkursní podstaty dostatečně a bezpochybně prokázáno že žalovaná
strana dostatečným ZpLlsobem vůli k započtení projevila a 'že v konkursním fiz.ení P?~ledávka žalované strany sice byla uznána, ale současně
protr iii ,namltana pohledávka ú~a?cova. Také tvrzení žalující strany, že
za:ov~na strana dluh uznala, shblla zaplacení a že proto nastalo pře
~usem promlčení p~hledávky, se ukázalo lichým. Dopisy ze dne 10.
cervna 1929 a 23. unora 1932, jichž se žalující strana v tomto směru
dovolává, jest prokázán pravý opak. Soud má dopisem ze dne 10. června
1929 za prokázáno, že žalovaná tehdy nepřevzala celou zási'lku zboží
nýbrž jen ,zboží za 3.863 Kč, což oním dopisem konkursnímu správci
H-,OVI. o:.na;n~la ~~ současným dotazem, zda se pozastavené zboží má
vratrtr, cl,preradlt!. o. zaplacení se vubec nezmínila. Rovněz dopisem ze
dm; 23. ~nor3' 9:32 Jest prokázáno, že žalovaná nečinila projev promlcem prerusupc!. DopIS obsahuje jen dopis kompensační - ovšem
~byteč~ý - ni,koliv uznání_ dluhu a P?v,in~osti ho zaplatiti. V tomto proJEVU vsak take nelze spatrovatr uznam, ze nenastalo započtení ex jure
podle § 19 konk. ř. 1914. Uvedeným dopisem žalovaná strana naopak
odmítá zaplacení zažalované pohledávky podle jejího názoru zaniklé.
Ale 1 kdyby zapootem nebylo přípustné, jest žalob ní nárok promlčen
P?ně':,ad~ od je~o ."znil~l1 ,do podání žaloby uplynulo více než tři léta:
prerusem promlcem uznamm ze shora uvedených duvodů nenastalo a § 9
konk. ř. 1~1 ~ p~eru~;lje promlčen~ je~ I?ohledávek věřitele proti úpadci
dne,;, poda~~ pn,hl!,sky, ::I,e neprerusuJe. promlčení poMedávek úpadcovych. Vy~ctovanrm zboZl ze dne 19. hstopadu 1928 jest prokázána
je? nesporna. okolnost, že zboží tam uvedené bylo žalované straně dodan? Naprotr ton:u soud nemůže se názoru žalované strany, že tehdy
spravce ,konkursm p~dstaty H. se spornou kompensací výslovně souhlaSIl, pnpopÍl, nebol dopisem ze dne 7. června 1929, o tom žalovanou
stranou k dukazu vede~ým, jest naopak bezpochybně prokázáno, že H.
se Jen dotazoval, zda zalovaná strana v konkursním řízení pohledávku
úpadcovu 5.123 Kč uznává. Svědeckou výpovědí H-a vzal soud ještě za
prokázáno, že ža'lobní nárok byl žalobkyni za souhlasu věřitelského výboru prodán a prodej ten soudem schválen. O d vol a c í s o u d zruŠil
napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by ji, vyčkaje pravomoci,
znovu projednal a rozhodl. O ů vod y: Rozhodujícími otázkami jsou,
zda bylo přípustné v konkursu vyrovnání zažalované pohledávky se
vzájemnou pohledávkou žalované a zda zažalovaná pohledávka nezanikla promlčením. První otázka jest odvislá od výkladu § 2 odsl. (2)
~onk. ř. Pr~ý soud ~ezv:,dně zj~stil, že o jmění družstva, do něhož patnI. pohledavka nynl zazalovana, bylo zavedeno vyrovnávací řízení dne
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28. června 1928, že bylo zastaveno dne 26. ledna 1929, že návr}1 na
uvalení konkursu byl družstvem podán dne 31. ledna 1929 a téhoz dne
byl konkurs prohlášen. Nesporné bylo v řízení I?řed prvým ~oude.m, že
ža'lovaná strana dne 9. února 1928 nabyla proh druzstvu (up ad CI) po~
hledávku 've výši 43.536 Kč a že v listopadu 1926 nabylo družstvo proh
žalované pohledávky nyní zažalované ve výši 3.863 Kč. Byla tudíž žalovaná strana již déle než 4 měsíce před zahájením vyrovnacího řízení
věřitelem družstva, dlužníkem jeho stala se až po zaháj~ní vyrovnávacího řízení, avšak též aspoň dva měsíce před prohlášením konkursu.
Podle § 19 VyL ř. z roku 19'14 vzájemné vyrovnání pohledávek jest zásadně přípustné a nastalo by i bez výslovného projevu kompensačniho
prohlášením konkursu, ježto v době prohlášeni konkursu již existovaly
tytéž pohledávky žalované strany 43.536 Kč proti úpadci; vzájemná pohledávka úpadce ve výši 3.863 Kč proti straně žalované, ovšem jen, když
by právní účinky prohlášení konkursu bylo lze počítati ve smyslu § 2
odst. (l) konk. ř. od vyvěšení konkursního ediktu na soudní desce' konkursního soudu (31. ledna 1929). V souzeném případě však družstvo
dne 31. ledna 1931, tedy ve lhůtě čtrnáctidenní po zastavení vyrovnacího
řízení (26. ledna 1929), podalo návrh na uvalení konkursu a konkurs byl
pak skutečně téhož dne prohlášen. Nastal tudíž případ § 2 (2) konk. ř.,
podle něhož účinky zahájení řízení vyrovnacího trvají až do prohlášení
konkursu, tedy ještě dále po zastavení vyrovnacího řízení. Z tohoto zákonného ustanovení nelze než usuzovati, že, jsou-li právní účinky zahájeného vyrovnacího řízení a prohlášení konkursu stejné, trvají po prohlášeni konkursu bez přerušení dále. Které jsou právní účinky zahájení
vyrovnacího řízení, je obsaženo v §§ 10 až 23 VyL ř. Mezi ně tu?íž patří
i vzájemné vyrovnání pohledávek, jež jest upraveno ustanovemm § 19
a § 20 VyL ř. a § 19 a § 20 konk. ř. Ježto tyto prá':,ni účin~y ?bojího
řízení jsou totožné trvají po prohlášení konkursu neprerušene dale. Nesdílí tudíž odvolac'í soud názor prvého soudu, že přípustnost započtení
jest posuzovati podle stavu, jaký byl v den uvalení konkursu, nýbrž
naopak připojil se k vývodům strany žalující, že rozhodujícím pro posouzení přípustnosti vzájemného vyrovnání jest stav, jaký byl v době
zahájení vyrovnacího říiení. Ježto se žalovaná strana stala dlužníkem
úpadcovým teprve po zahájení vyrovnacího řízení, jest ve smyslu § 20
prvá věta a § 2 (2) konk. ř. vzájemné vyrovnání nepřípustné a nezanikla
tudíž zažalovaná pohledávka vzájemným 'vyrovnáním (zpátečním). Rozhodnutí nejvyššího soudu (čís. 1102 a 4972 sb. n. s.) nepřiléhají, neboť
prvé iedná o lhůtě dvouleté podle § 28 čís. 3 konk. ř. a druhé týká se
výsadní pohledávky ve smyslu § 23 vyr. ř., jež nebyla dotčena vyro;,nacím řízením. Zbylo ještě rozhodnouti otázku, zda zažalovaná pohledavka
zanikla promlčením, či zda se stalo uznání se str~ny ža,lované promlčení
přerušující. V tom směru správně zjIstil a posoudIl prvy soud, ze dopISy
žalované ze dne 10. června 1929 a 23. února 1932 nelze pokládati za
uznání poh'ledávky, v době dopisu ze dne 23: února 1932 byla by bezta~
již zažalovaná pohledávka promlčenou (VZnikla v hstopadu 1928). Prvy
soud neučinil skutkové ziištění v tom směru, zda snad zažalovaná pohledávka nebvla v ko'nkuršním řízení uznána, neboť ani spisy konkursní
v tom směřu vysvětlení nepřinesly a rovněž ne výpověď svědka H-a ani
jeho dopis ze dne 7. června 1929. V konkursních spisech zažalovaná po-
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hledávka není uvedena v seznamu pohledávek úpadkových jako za do-

dání zboží a v seznamu

ručitelů

jest v položce 7.

při

pohledávce žalo-

vané strany jen uvedena protipohledávka asi 5.000 Kč. Bude proto na
prvém soudu, by ve smyslu § 182 c. ř. s. působil na strany vhodným způ

sobem, aby v tom směru skutkové údaje učinily a doplnily a nabídnuté
důkazy doplnily, neboť z dosavadní výpovědi Antonína H-a nelze vyčísti nic více než z dopisu žalované ze dne 23. únOra 1932, zejména, zda
žalovaná v konkursním řízení zažalovanou pohledávku uznala před tím,
než projitím doby zanik'la.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc odvolaCÍmu soudu, by o odvolání znovu rozhodl.
Dů

vo dy:

Správný jest názor odvolacího soudu, že podle § 2 (2) konk. ř.
337(14 ř. z. potrvaly účinky vyrovnacího řízení družstva do prohlášení konkursu a že mezi ně patří i předpisy O 'předpokladech přípust
nosti započtení a že účinky započteni trvají i v konkursním řízení nepře
trženě dále, poněvadž jsou předpisy o započtení ve vyrovn. řádě (§§ 19'
a 20) totožné s předpisy Je započtení v konk. řádě (§§ 19 a 20). Stačí poukázati na případné odůvodnění odvolacího soudu a k vývodům rekursu
jest dodati, že podle pamětního spisu bylo ustanovení S 2 (2) konk. ř.
pojato do zákona, aby insolventní dlužník nemoh'i protahovati vyhlášení
konkursu zbytečným a předem beznadějným návrhem na zahájení vyrovnacího řízení a tím ZpLlsobovatí nenahradítelné škody věřitelům. Míní-li
dovolatelka, že se ustanovení to vztahuje jen na lhůty a aní ne na všechny, přezírá nejen doslov ustanovení, nýbrž i pamětní spis, jenž výslovně pravÍ, že mezi zastavením vyrovnacího řízení a vyhlášením konkursu nelze nabýti oddělných práv, že uhaslá oddělná práva, která zastavením vyrovnacího řízení obživla, zůstávají v konkursu uhaslýmí
(§ 13 vyf. ř.). A pokud dovolatelka má za to, že se ustanovení to netýká
všech lhůt, zejména ne šestiměsíční lhůty § 20 (2) konk. ř., jest ji odkázati rovněž na pamětní spis, jenž výslovně uvádí o této lhůtě opak.
Správný jest i názor odvolacího soudu, že nejde o případ § 201 (2) konk.
ř., nýbrž o případ § 20 (1) prvá věta konk. ř. vzhledem k § 2 odstavec 2
konk. ř. Neboť jest zjištěno, ž~yyrovnací řízení bylo zahájeno 28. června
1928 a žalovaná strana se stala dlužnící vyrovnacího dlužníka v listopadu 1928, tedy po zahájení vyrovnacího řízení, a bylo započtení podle
§ 20 (l) prvá věta Vyf. ř. nepřípustné a zůstalo vzhledem k § 2 (2) konk.
ř. nepřípustné i podle § 20 (l) prvá věta konk. ř. za konkursního řízení.
Než přes to jest rekursu vyhověti. Neboť odvolací soud zrušil rozsudek
prvé stolice proto, by řízení bylo doplněno přednesem, zda snad v konkursním řízení nebyla zažalovaná pohledávka uznána, any prý ani konkursní spisy vysvětlení o tom nepodaly. K tomuto doplnění není podle
§ 182 c. ř. s. dLlvodu, ana žalující strana obšírně vylíčila a uváděla .iednotlivé případy, kdy a jakým Zpllsobem žalovaná strana zažalovanou pohledávku prý uznala. Nebylo proto zapotřebí doplnění a vysvětlení před
nesených skutečností a k výzvě strany, by přednesla nové okolnosti, any
dosavadní přednesené okolnosti a provedené důkazy zklamaly, není soud
ani podle § 182 c. ř. s. oprávněn.
Č.

13878.

I t. zv. nepravidelná služebnost (§ 479 obč. zák.) může býti do po"
zemkové knihy zapsána .ien ve prospěch určité osoby nebo několika urči
tých osob (fysických nebo právnických). Nelze vložiti služebnost »ve
prospěch obecenstva«.

(Rozlt. ze dne 25.

října

1934, R I 1172/34.)

K n i h o v n í s o II d zamítl žádost, aby byl povolen vklad 1. služebnosti chůze a jízdy v šíři 4.5 m směrem v plánu naznačeným přes
Č. k. 146 jako statek služebný ve prospěch obecenstva, 2. povinnosti
vlastníka Č. k. 146 obnovovati můstek na této parcele se nalézající ve
prospěch obecenstva. Rek 11 r sní s o II d knihovní žádosti vyhověl a
vklady povolil. D ů vod y: První soud zamítl žádost o vklad sh.tžebností s odůvodněním, že služebnosti mohou býti zřizovány jen pro urči
tou osobu (lysickou nebo právnickou) neb určitý pozemek, ale nikoliv
pro »obecenstvo«, což pojem zcela neurčitý. Stížnost jest odůvodněna.
V souzeném případě nejde o určitou služebnost, nýbrž o nepravidelnou
služebnost podle § 479 obč. zák., neboť pozemek, na němž služebnost
má býti zřízena, nemá sloužiti jen určí té osobě, nýbrž každému, kdo
přes pozemek musí jíti, nebo jetí. Taková nepravidelná služebnost nemusí býti om'ezena jen pro určitý pozemek neb určitou osobu, nýbrž pozemek zatížený takovou nepravidelnou služebností může sloužiti neobmezenému počtu osob, obecenstvu. MLtže-lí takové služebnosti dosíci neobmezený počet osob, neb není-li oprávněn jen určitý počet osob, není
závady, by služebnost zřízena byla pro neurčitý počet osob (obecenstvo),
zejména když určitou služebnost přes určitý pozemek neurčitý počet osob
může nabýti vydržením. Při zřízení takové služebnosti musí býti přesně
určen jen služebný pozemek a rozsah služebnosti, oprávnění však nemusí býti individuelně určeno.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Soud první stolice právem zamítl žádost o vklad s'lužebnosti »ve
obecenstva« pro nenrčitost označení oprávněného podmětu:
Podle § 12 knih. zák. musí pří služebnostech a reálných břemenech býtJ
co nejurčitějí udán obsah a rozsah práva, jež se má zapsati. K vymezení
rozsahu práva nutně náleží i označení oprávněného, jež musí tedy býti
rovněž určité. V § 98 knih. zák. jest dále předepsáno, že v knihovním
výměru povolujícím zápis jest uvésti též osoby, pro které se má zápis
státi. Vklad práva pozemkové služebnosti lze povoliti zpravidla ve prospěch dočasného m<ljitele panuiícího statku nebo krátce ve prospěch panujícího statku, ježto zřetelným označením panujícího statku jest vyhověno požadavku určítosti podle § 12 knih. zák. i v příčině oprávněného
podmětu. Požadavek určitosti platí i pro knihovní zápis t. zv. nepravidelné služebnosti podle § 479 obč. zák., takže tato služebnost může býti
zapsána do pozemkové knihy jen ve prospěch určité osoby nebo někoprospěch
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lika určitých osob (lysických nebo právnických). Že pojem »obecenstvo~
nevyhovuje onomu požadavku určitosti označení nabyvatele věcného
práva, jež se má zapsati do pozemkové knihy, plyne jasně z úvahy, že
»obecenstvo« jako takové není vůbec právnickou osobou (§ 26 obč.
zák.), nýbrž jest to jen označení pro neohraníčené množství osob lysických, a že tu není ani právního podmětu, jenž by byl podle platných zákonů oprávněn »obecenstvo« zastupovati, za ně vyrozumění
o knihovních zápisech přijímati a právem vyhraženým »ve prospěch obecenstva« disponovati. Kdyby na př. mělo dojíti k omezení nebo zrušení
věcného práva zapsaného »ve prospěch obecenstva«, nebylo by ani 'lze
provésti předepsané vyrozumění oprávněného (§ 123 čís. 1 knih. zák.,
§ 1 poslední odstavec a § 4 odst. (2) zákona ze dne 6. února 1869 čís. 18
ř. z.). Pokud v navrhovatelově rekursu bylo dovozováno, že pojem »obecenstvo« jest totožný s označením obce jako správkyně veřejného statku,
jest k tomu uvésti, že zřízení práva pro »obec jako správkyni veřejného
statku« nebylo v přídělové listině vůbec vyjádřeno, že o zápis ve prospěch obce nebylo ani žádáno a že knihovní soud smí podle § 9'4 čís. 3
knih. zák. povoliti zápis jen potud, pokud jest žádost odůvodněna obsahem předložených Jistin. I kdyby se slovům »ve prospěch obecenstva«
rozumělo tak, že se obecenstvu přenechává výkon zřízené služebnosti,
nebylo by přece 'lze povoliti žádaný zápis, ježto v přídělové listině není
vůbec označen onen právní podmět, jenž má nabýti věcného práva a jenž
přenechává »obecenstvu« jen jeho výkon.
čís.
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Bylo-li dovolání odmítnuto vzhledem k dodatečnému ocenění před
sporu odvolacím soudem, jest odpůrci dovolatelovu přisouditi
útraty dovolaclho řízení, ač neuplatňoval v dovolací odpovědi nepřípust
nost dovOolání.
(Rozh. ze dne 25. října 1934, Rv I 1466·/32.)

mětu

Žalobě o udání jmění a o složení přísahy podle čl. XLII uvoz. zák.
k c. ř. s. bylo obě man i ž š í m i s o u d y vyhověno. K příkazu Nejvyššího soudu ocenil o d vol a c í s o u d dodatečně hodnotu předmětu
sporu na 2.000 Kč.
Ne j v y Š š í s o u d odmítl dovolání žalovaných a uložil jim, by nahradili žalobkyni útraty dovolacího řízení.
Důvody:

Odvolací soud dodatečně ocenil předmět sporu podle § 500 třetí odstavec c. ř. s. na 2.000 Kč. Je proto dOovolání nepřípustné podle § 502
třetí odstavec c. ř. s. a bvlo je odmítnouti. Výrok o náhradě útrat dovolacího řízení jest odůvodúěn předpi'Sy §§ 41 a 50 c. ř. s., ježto žalobkyně
nemohla v dovolací odpovědi uplatniti nepřípustnost dovolání ve věcí
samé, ano jl nebylo ještě známo ocenění předmětu sporu Oodvolacím
soudem.

čis.
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ObchOodní POomocnici (zákOon ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. zák.).
K pojmu živnOostenskéhOo podnikáni (§ 2 čís. 1 zák.) se vyžaduje, by
provOozovatel podniku měl úmysl docíliti výnOos nebo hOospodářský prospěch p r 00 seb e. Tak tOomu není, byla-li činnost spolku nevýdělečná
a omezena jen na členy.
POodstatnOou známkou prOovOozování podniku soukromé sprOostředkova
telny Oobchodů a poptavárny jest jednáni podnikatele se zákazníky, které
předpokládá vOolnOost jejich styku. ProvOozováni takového podniku nelze
spatřOova!i v činn~~ti spolku pro ~c~ran~ ~ě~telů, jež byla omezena jen
na jehOo cleny za ucelem ochrany Jejich uvemlctvi.
(Rozh. ze dne 25.

října

1934, Rv 1 186·3}32.)

žalobce byl zaměstnán u žalovaného Spolku pro ochranu věřitelů
jako účetní úředník. Žalobce byl žalovaným propuštěn na měsíční výpověď k 30. červnu 1930. žalobou, o niž tu jde, domáhal .s,~ žalobce na
žalovaném služného za dobu od 1. července 1930 do 30. zan 1930, maje
za to, že mu žalovaný měl dáti šestinedělní kvartální výpověď k 30. září
193,0. Pro c e sní s o udp r v é s tol i ce žalobu zamítl. D ů vod y:
Vzhledem k nesporným okolnostem jest v sOouzeném sporu rozřešiti jen
otázku, zda iest žalovaný spolek obchodníkem a zda provozuje tudíž po
živnostensku obchody ve smyslu obchodního zákona a zda lze na žalobce použíti, pokud se týče jeho žalobního nároku, zákona o OobchOodních pomocnících. V tomto směru zjistiJsOoud, že činnost žalovaného
spolku pohybuje se jen v mezích schvi1lených stanov a že obchodní čin
nost spolek vllbec nevyvinuje, takže jeho činnost nejen že není výděleč
nou, nýbrž v mnoha případech pasivní. Žalovaný spolek neprovozuje tudíž obchody ve smyslu obchodního zákona a nemůže se proto žalobce
k odůvodnění svého nároku dovolávati § 2,0 zákona ze dne 16. ledna
191,0 čís. 20 ř. zák. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil.
D ů vod y: Odvolací soud zjišťuje ze stanov žalovaného spolku, že podle § 2 jest účelem spo'lku bez docílení jakéhokoliv zisku, chrániti nároky svych členů při hrozících neb nastalých zastaveních platů a při
soudních a mimosoudních vyrovnáni ch, jakož i v případě konkursu společným postupem a zabrániti tím, ~b~ jeho ~lenové !,e?yJi po~k?z;ni ne;;
správným udáním pasiv nebo zatajeylm aktiv spolecnych ,dl?Z11!k';'. Z § ~
stanov pak zjišťuie, že dalším úcelem spolku jest chraml! uvermctvl
svých členů v tuzemsku i v cizozemsku zřizováním vhodných institucí
(zpravodajství), oddělení inkasního ~ právníhó. Po strá,t;ce p:~.v~í pos~u
dil první soud věc správně a marne se odvolatel snazl dohcll!, ze Čin
nost žalované strany byla provozována po živnostensku, neboť byť i čin
nost ta byla snad pravidelnou, chybí další známka a podmínka živnostenského podnikání, výdělečný úmysl, ana se činnost žalovaného omezuje jen na členy a bez docílení jakéhokoliv zisku. Žalobce také ani netvrdl a nedokazuje, že nějaký zisk mezí členy žalované strany byl rozdě
lován. První soud bezvadně zjistil, že stanovy stranou žalovanou nebyly
překročovány. Jest tudíž jejich obsah pro posouzení její činnosti směro-

-

čís.

-

1388,0-

čís.

13881 -1071

1070

datným a z nich ja.sně vysvítá, že činnost žalované strany nent Zlvnostenským podnikáním. I kdyby však žalovaná strana tu a tam účtovala
členům vyšší náklady, než skutečné, od dlužníků vybírala nějaké částky
a získávala na úrocích z inkasovaných kvot, nemělo by to pro rozhodnutí sporu významu, poněvadž by šlo o příjmy jen ojedinělé, nepravideln~ a .žalob~í se nq~odařílo prok~z~ti, že šlo o zisk, který se mezi členy

teprve do nového zákona o soukromých zaměstnancích, jest právě zřej
mé, že zákon čís. 20;1910 ř. z. neměl tento případ vůbec na mysli. Podle toho, co bylo vyloženo, nebyl žalobce obchodním pomocnikem ve
smyslu zákona čís. 20/1910 ř. z. a nemůže se proto dovolávati pro sebe
ustanoveni §§ 2,0 a 29 tohoto zákona.
čís.

rozdeluJe,_ coz ostatne, Jak shora receno, vubec a-';1i netvrdil, ani nepro-

kazoval. Cinnost žalované nelze podříditi ani pod 'ustanovení § 2 čís. 7
zák. o obch. pomocnících ze dne 16. ledna 1910 čís. 20 ř. zák., neboť
nejde o zprostředkovatelnu soukromých obchodů, ani obchodní výdě
lečnou, poptavárnu, nýbrž jen o činnost nevýdělečnou, omezenou výhradne na členy, a nemůže se proto žalobce dovolávati ustanovení § 20
zák. o obch. pomocnících.
Ne j vy Š š í s o u cl

nevyhověl

dovolání.

Dli vo dy:
<2~jvolací soud ,~právné dov?díl, že žalovaný spolek nelze ve smyslu
§ 2 C!S; 1 zakona cls',20/191O r. z. pokládati za provozovatele podniku,
n~ ~eJZ se ;rzta~u]e zlvnostenský řád. K pojmu živnostenského podnikam se vyza.o;u]e: by p~ovozovatel podniku měl úmysl docíliti výnos
~e~o. hospod~r,sk'yprospech Dro sebe, tedy pro zvýšení svého vlastního
jmenl. Ze zjlstenl odvolacího soudu však vyplývá, že činnost žalovaného
spolku byla nevýdělečná a omezena jen na jeho členy. Oovolatel ve vývodec? o výdělečné činností žalovaného spolku přehlíží, že spolek jest
právmckou osobou od jednotlivých členů spolku rozdílnou a že ma'ietkový .prospěch, .který snad činností spolku jest opatřován jeho členllm,
nem ]~ho vlastmm Ziskem. Oovolateli nelze přisvědčiti ani v tom, že žalovany spolek prOVOZil]e soukromou zprostředkovatelnu obchodů a poptavárnu a že se proto na žalobcův služební poměr vztahuje ustano'vení
§ 2 čís. 7 zák. čís. 20/1910 ř. z. v doslovu cis. nač. ze dne 10. ledna 1915
čís. 8 ř. z; ~á~on má tu na mys!i jak .vyplývá z úvodní věty § 2 provozovaOl zavodu nebo podOlku podmkatelem. Podstatnou známkou
p:ovoz?ván.í po.d~iku soukromé zp;ostředkovatelny obchodů a poptavarny lest Jednam podmkatele se zakazníky, které předpokládá volnost
]ellch styku. Provozování takového podniku nelze však soatřovati v čin
nosti .žalovaného spolku pro ochranu věřitelů, jež byla podle zjištění odvolaclho soudu omezena ve smyslu § 3 spolkových stanov jen na jeho
členy za účelem ochrany jejich úvěrniclví, takže nejde vůbec o jednání
a styk mezi podnikatelem a jeho zákazníky. Není proto ani třeba zkoumati, zda ustanoveni § 2 čís. 7 zák. čís. 20/1910 ř. z. má na mysli jen
podniky výdělečné či také nevýdělečné. Pro úplnost se dodává že na
pracovní poměr toho způsobu, o jaký v tomto sporu jde, by se ~ztaho
valo ustanovení !l 1 odst. 1 e) nového zákona o soukromých zaměstnan
cích ze dne 11. července 1934 čís. 154 sb. z. a n. o pracovním poměru
osob, které jsou ustanoveny, by převážně konaly služby vyššího druhu
uiiných osob lysických neb u osob právnických (spolků, nadací atd.)
a podobn~c9 ,sdružen!, kteréžto ustan,ovení vša~ v době p~o tento spor
rozhodné Jeste neplatIlo. Leč z toho, ze uvedene ustanovem bylo pojato
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Postup při převodu do nových platů a při určení služného a doby
vybývající pro další zvýšení služného u garážních a dílenských mistrů
(vládní nařízení ze dne 5. března 1927, čís. 16 sb. z. a n.).
(Rozh. ze dne 25.

října

1934, Rv 1 217,0/32.)

Žalobce, dílovedoucí a garážní mistr poštovní správy, domáhal se na
státu, by žalovaný byl uznán povinným provésti podle
ze dne 5. března 1927 čís. 16 sb. z. a n. platové zařa
zení do 1. platové stupnice tím způsobem, že podle rozhodné započíta
telné doby, určí nejprve služné v ll. platové stupnici a dobu vybývající'
pro dalši zvýšení služného a podle výsledku tohoto určí pak stupeň služného v 1. platové stupnici a případnou dobu vybývající pro další zvýšení
služného. žalobce tvrdil, že je zaměstnán v technické službě automobilového provozu čsl. pošty, že poměry těchto zaměstnanců byly upraveny
vl. nař. ze dne 5. března 1927 čís. 16 Sb. z. a D. V době, kdy toto vl. nař.
bylo vydáno, byl garáž ním mistrem. Podle přechodných ustanovení vl.
nař. o převodu do nových platů v § 56 měl žalobce, jako garážní mistr
obdržeti služné podle I. platové stupnice ve stupni služného, stanoveného
podle rozhodné započítatelné služební. doby. Podle § 58 odst. II tohoto
vl. nař. mělo mu býti služné určeno způsobem tam uvedeným. žalovaná
strana stanovila služební požitky tím způsobem, že celkovou služební
dobu propočetla nejprve ve 111. stupnici, pak ve 11. platové stupnici, zbytek pak v I. platové stupnici a podle tohoto stanovila stupeň služného I.
platové stupnice. Proti tomuto způsobu stanoveni služného podal žalobce
?dpor, a žádalo opravu výměru, by jeho služebni doba byla propočtena
,jen v druhé a zbytek v první platové stupnici. Tato žádost ža'lobcova
byla zamítnuta rozhodnutim ministerstva pošt. Toto rozhodnutí však je
nesprávné i jeho výklad týkající se ustanovení § 58 cit. vl. nař. Jde
o otázku, jaký smysl maji slova »služné druhé platové stupnice určí se
způsobem stanoveným v předchozim odstavci<,- Ustanovení toto stanoví
zařazení zaměstnanců do skupiny služného jinak u dělmistrů odst. 1.,
]lllak u garážních a dílenských mistrů v odst. ll. Co se týká těchto se
uvádí, že se nejprve určí ~lužné v druhé platové stupnici způsobem ustanoveným v předchozím odstavci a že podle výsledku se určí stupeň služného y první platové stupnici. Slova »určí se způsobem stanoveným
v předchozím odstavci« nemají ten smysl, že by se měla i u garážních
a dílenských mistrů propočítávati služební doba ideálně teprve ve lil.
platové stupnici, nýbrž způsob, na nějž se odkazuje, znamená jen, že
~!eině jako u dělmistrů má býti stejnou methodou u garážmistrů propoCI táno nejprve služné v druhé platové stupnici a pak že má býti provedeno příslušné zařazení. Slova »způsob« mají tudíž ten smysl, že se odčeskoslovenském
dílu 3 vlád. nař.
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kazuje na methodu, na princip propočitaci uvedený v odst. 1. Kdyby
smysl § 58 měl býti správným tak, jak ho vykládá min. pošt, bylo by
bývalo jednodušší, aby zněl tak, že při určení stupně služného se má
propočítati služebni doba tak, jako by každý zaměstnanec ztrávil celou
služební dobu ve stupnicích vl. nař. stanovených již od počátku, což by
bylo daleko jednodušší. Přeřazení žalobcovo bylo výměrem ze dne
15. prosince 1927 a ze dne 25. července 1927 napraveno a žalobci při
znáno od 1. ledna 1926 služné první platové stupnice. Poštovní správa
sarila uznala převedení žalobce z první stupnice do druhé stupnice za
nesprávné, a to ve výměru ze dne 25. července 1927 a proto neni rozhodno, podal-li žalobce proti výměru ze dne 15. prosince 1927 stížnost.
Tím, že poštovní správa znovu o správnosti převedení žalobce a vymě
ření jeho požitků rozhodovala, jest oprávněn k žalobě, kterou se domáhá
přezkoumání rozhodnuti ze dne 7. května 1931, jimž o jeho nároku bylo
znovu rozhodováno. Konečně tvrdil žalobce, že i kdyby bylo pravda, že
okamžitě tímto sporem nic neziská efektivně, přece jen vzhledem k jeho
vyrovnávacím přídavkům je mu propočitání dosavadní na újmu, ježto
při případném pensionování měl by požitky daleko nižší za dnešních
poměrů, než kdyby mu byl plat propočítán tak, jak se domáhá. Proce sní s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby. D ů vod y: Jediná sporná otázka, kterou jest v souzeném sporu zodpověděti, týká se
výkladu ustanovení § 58 vl. nař. čís. 16/27, pokud se týče toho, zda
příslušný výnos ministerstva pošt a telegrafů vyhovuje tomuto zákonnému předpisu. Podle názoru soudu ustanovení odst. JI. § 58 vl. nař.
čis. 16/27 poukazuje na postup při propočítáni garážních a dílenských
mistrů, t. j. že obdobně jako v 1. odstavcí tohoto zákonného ustanovení
se má postupovati i při propočítání jejich služební doby ve JI. platové
stupnici, načež že se má provésti příslušné zařazení. K tomuto výkladu
se dospěje i z úvahy, že způsob propočítání služného u děl mistrů jest
formulován specielně v odst. 1. § 58 cit. nařízení, kdežto propočítání
služného u garážních a dílenských mistrů jest věnován jen odstavec následující, takže ralio legis byla jen ta, by se způsob propočítání služného této kategorie zaměstnanecké dál jinak, než u dělmístrů. Jinak by
se obě kategorie neodlišovaly při propočitání služného, nýbrž by pří
slušné ustanovení znělo všeobecně, jednodušejí. Proto soud nesdílí
právní názor žalované strany, která přeřazení žalobcovo provedla způ
sobem, postupu shora uvedenému odporujícím. Právem tudiž dožaduje
se žalobce určení služného nejprve v JI. platové stupníci, ovšem takovou
methodou, jako jest propočítánO' služné obdobou u kategorie zaměst
nanců, uvedených v odst. I. § 58 cit. vlád. nařízení, ve III. a JI. stupnici
a dobu zbývající pro další zvýšení služného. Podle výsledku onoho pak
jest určiti stupeň služného v I. platové stupnici a případnou dobu vybývající pro další zvýšení služného. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Rozhodným jest jen výklad § 58 vl. nař.
V tom směru odvolací soud souhlasí s názorem soudu prvého. Ani gramatický, ani logický výklad ustanoveni toho nepřipouští jiný smysl, než
mu dává soud prvé stolice. Z porovnáni prvéhO' i druhého odstavce § 58
vlád. nař. je zřejmo, že oba odstavce souhlasí téměř doslovně a že jen
slova prvého odstavce »podle rozhodné započitatelné (započtené) doby«
a slova »při převodu ze 6. stupně služného se však započte vybývající
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doba polovinou, při převodu ze 7. stupně služného polovinou zvětšenou
o 18 měsÍCŮ" jsou nahrazena v odstavci druhém slovy »způsobem stanoveným v předchozím odstavci«. Z toho doslovu jasně vyplývá, že
u garážních a dílenských mistrů nemá se určiti služné podle započi
t~klné (zap;:>,čten,é) d?by ;.ejprve ~ ll!. platové ~tupnici a doba vybývavC! pro dal,Sl zvy.senl sluz~ehoc nxbrz ze se m,a určiti při převodu gara;;mch a dllenskyc~ mistru sluzne podle z,ap~~ltatelné (započtené) doby
nejprve v ll. platove stupmcI a doba vybyva]lcí pro další zvýšení služného,. a že pak, podle ::ý'sledku, t. j..takto zjištěného služného platové
stupn~ce ll:, ?,a se urcIÍ! p~dle pravidel ~~atnýc? při povýšeni (§ 27)
stupen, sluzneho v I. platove stupmcI a pnpadna doba vybývajicí pro
zvýšeni služného. Je mylný výklad hájený stranou žalovanou že služné
ll. platové s~up~ice)e určiti z~ůs~bem označeným v odst. 1§ 58 cit. vl.
nar., t.)- nikolI P!.lmo.. nybrz ,pres platovou stupnici [II. Když proto
strana zalovana pn prevodu zalobce zachovala se podle tohoto nesprávného postupu, vyložila nesprávně odstavec (2) § 58 cit. vlád. nař.
Ne j v y

Š

š i s o u d žalobu zamítl.
Důvody:

Ide v p~dstatě o to, jaký vý}na,m maji slova »způsobem stanoveným
v pred~hozlm odsta~cl«, obsaze,~a v druhém odstavci § 58 vládního
nanzem ze dne 5. brezna 1927 CIS. 16 sb. z. a n. o úpravě služebních
a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební
a udrž~va~i a v automobilním provozu československé pošty. Dovolatel
dOVOZUje, ze ~e tato slov~ vztahuji na celý první odstavec § 58. Naproti
tomu, odvolacl soud vychazel z nazoru, že tato slova nahrazují jen slova
p~vmho odsta~ce »po~le rozhodné započítatelné (započtené) doby« a
dale druhou vetu prvmho odstavce, jež zni: »Při převodu ze 6. stupně
služného, se ,vš~k započte vybý'v~jicí doba polovinou, při převodu ze
7. stupne sluzneho polOVInOU zvetsenou o 18 měsíců«. Názor odvolacího
~oudu ,nel'~~ uznati za s~rávný. V § 58 jsou obsažena ustanoveni o tom,
]3k ma byh, proveden prevod do nových platů jednak u dělmistrů (odstavec prvm), jednak u garážních a dílenských mistrů (odstavec druhý).
Pod!e §, 56. o~st. (22 t,éhOž vlád. nařízení obdrž i při převodu do nových
pl~t~. del~l~tn sluzne podle ll. platové stupnice, garážní a dílenští
mlstn s!uzne,P?dle I. platové stupnice. K tomu se připomíná, že služné
a stupne sluzneho v jednot1'ivých platových stupnicích 1., ll. a III. jsou
stanov:ny v ~ 21 ! ,že o zvýšen! služné~o ~ o s,t up e m d o vy Š š í c h
s tup n u pOjednava ustanoveni § 26 tehoz vlad. nařízení. K vystižení
praveho sn:yslu a dosahu druhého odstavce § 58, o nějž tu jde, nestač i
Jen .l??r?vna-:ah, v čem. odstavec první a druhý § 58 souhlasí a v čem
se lIs}, Jak mml odvolacl soud, nýbrž jest zkoumati, eoiest míněno slovy
druheho odstavce, že u garážních a dílenských mistrů se určí »z p Ů _
s o ,b ~ mst a no:, e n ý?,. v pře d c ~ o .~ i. m o d s t a v c i« nejprve
sl~zne v, lL platove stuP,llICI a doba vybyva]IcI pro d a I š í zvýšení služneh;:>. Temlto slovy se zreJmě a neomezeně odkazuje na cel Ý z p ů s o b
u r e e n í slu~ného a doby vybývajici. pro ~ a 1 š í zvýšení služného, jak
Jest tento zpusob upraven v odstaVCI prvmm. V prvním odstavci § 58
O .... ilní rozhodnuti XVI.
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jest tento způsob určení ~Iužného a doby vybývající pro další zvýšení
služného upraven takto: Nejprve se určí podle rozhodné započítatelné
(započtené) doby služné III. platové stupníce a doba vybývající pro další
zvýšení služného; podle výsledku se pak určí podle pravídel platných
pro stanovení služného při povýšení (§ 27) s tup e ň služného II. platové
stupnice a případná doba vybývající pro zvýšení služného. Druhá věta
prvního" odstavce upravuje jen rozsah z a poč ten í vy b Ý v aj í c í
doby pn převodu ze 6., pokud se týče 7. stupně služného. U dělmistrů,
kteří podle § 56 odst. (2) obdrží při převodu do nových platů služné
pod I e II. p I a t o v é s tup nic e, jest vyloženým určením převod do
nových platů d o k o n č e n. Naproti tomu u garážních a dílenských
ml~tr~, kteří podle § 56 odst. (2) obdrží při převodu do nových platů
sluzne pod ,I e I. p I a t o v é s tup nic e, které jest vyšší (§ 21), jest
v druhém odstavci § 58 předepsáno, že po určení služného v II. platové
stupnici a doby vybývající pro d a I š í zvýšení služného, kteréžto určení
se provede právě vylíčeným způsobem stanoveným v odstavci prvním
§ 58, se podle jeho výsledku v určování p o k rač u j e tak, že se podle
tohoto výsledku určí - a to opět podle pravidel, platných při pový-'
šení (§ 27) - stupeň služného v I. platové stupnici a případná doba
vybývající pro zvýšení služného. Neohstojí proto názor odvolacího
soudu, že při převodu do nových plaW a při určení služného a doby
vybývající pro další zvýšení služného u garážních a diJenských mistrů
nemá býti započato s propočtem ve III. platové stupnici, nýbrž přímo
a nejprve jen ve II. platové stupnici, neboť takový názor nelze z doslovu
a souvislosti obou odstavců § 58 vyvoditi ani výkladem gramatickým,
ani výkladem logickým. Zalovaná strana postupovala při převodu žalobce do nových platů správně podle ustanovení § 58 vlád. nař.
čís. 16/1927 sb. z. a n. a žalob ní nárok není tedy odůvodněn.
čis.
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Byl-Ii spor postoupen krajským soudem na Slovensku podle § 182 a)
o. s. p. v doslovu čl. III. čis. 8 zákona ze dne 19. ledna 1928, čís. 23
sb. z. a n., krajskému soudu v historických zemích, nelze připravný spis
podaný u krajského soudu na Slovensku, v němž byly námitky ve věci
samé, považovati za žalobn! odpověď, a jest na krajském soudu v historických zemich, by určil žalovanému lhůtu k žalobn! odpovědi.
Při vyneseni rozsudku pro zmeškáni podle § 398 c. ř. s. nebyl krajský
soud v historických zemich oprávněn přihlédnouti k připravnému spiSU
podanému u krajského soudu na Slovensku, jehož obsah nebyl před
nesen.
(Rozh. ze dne 25.

října

1934, Rv I 283/33.)

žaloba o zaplacení 12.000 Kč byla původně podána u krajského
soudu v Prešově. Zalovaný podal při zahajovacím roku dne 10. června
1930 přípravné podání, jež obsahovalo námitky proti žalobnímu nároku
ve věci samé a vznesl námitku místní nepříslušnosti, jíž krajský soud
v Prešově vyhověl a postoupil spor podle § 182 a) o. s. p. krajskému

soudu obchodnimu v Praze, jenž ustánovil prvý rok a při něm uložil žalované lhůtu k žalobní odpovědi do 7. dubna 1931. Zalovaná podala
však žalobní odpověď teprve dne 13. dubna 1931, načež s o udp r v é
s t o I i ce vydal k návrhu žalobce rozsudek pro zmeškání, jímž uznal
podle žalobv. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. D ů
vod y: Správné sice jest, že podle § 261 c. ř. s. měl soud v této rozepři
postoupené mu krajským soudem v Prešově postupovati. Jde o to, zda
mohl soud přihlížeti i k přípravnému spisu žalované strany u krajského
soudu v Prešově, v němž žalovaná strana uvedla i své věcné námitky
proti žalobnímu nároku. Nelze přehlédnouti, že meritorní námitky i meritorní protižádost byla v tomto přípravném spise učiněna výslovně jen
pro případ, že by se krajský soud v Prešově uznal k projednání sporu
příslušným. Nebyly tedy tyto námitky vzneseny pro ten případ, že by
námitce nepříslušnosti dovolaného soudu bylo vyhověno. Soud krajský
v Prešově námitce nepříslušnosti dovolaného soudu vyhověl, čímž se
staly i meritorní námitky, i meritorní protižádost bezpředmětnými a byl
stav věcí takový, jako by vůbec podány nebyly. V tomto období byly
spisy krajským soudem v Prešově odstoupeny krajskému soudu obchodnímu v Praze, jemuž nezbylo, než ustanoviti první rok, jelikož žalob ní
odpověď podána nebyla, a právem proto uložil žalované straně podání
žalobni odpovědi do 7. dubna 1931. Byla-li žalovaná strana toho názoru,
že u krajského soudu obchodního v Praze neměl býti nařizován první
rok, měla podle § 196 c. ř. s. učiniti výtku vad, což však neučinila, .
pustila se do dalšího jednání tak, že nemŮže nyní již domnělou tuto vadu
vytýkati. Bylo proto právem uloženo žalované straně podání žalobní odpovědi. Ji však žalovaná strana u procesního soudu nepodala včas,
neboť byla podána u krajského soudu v Prešově, který však žalobn!
odpověď odmítl, a byla pak odpověď tato teprve dne 13. dubna 1931
u krajského soudu obchodního podána, tedy šest dnů po lhůtě.
NejvyŠší soud

nevyhověl

dovolání.

Důvody:

Dovolatel se mýlí, maje za to, že krajský' soud obchodní v Praze,
jemuž byl spor postoupen krajským soudem v Prešově podle § 182' a)
o. s. p. v doslovu čL JIl. bod 8 zákona ze dne 19. ledna 1928 čís. 23 sb.
z. a n., neprávem vynesl rozsudek pro zmeškání pro nepodání žalobní
odpovědi VČas podle § 398 c. ř. s., poněvadž prý žalovaný u krajského
soudu v Prešově uvedl v přípravném spise námitky ve věci samé, k nimž
krajský soud obchodní v Praze měl prý podle § 261 odstavec šestý
a § 138 c. ř. s. přihlížeti. Neboť pro řízení před krajským soudem obchOdním v Praze platí výlučně předpisy c. ř. s., jež mají moc donucující,
od nichž se odchýliti nelze. Odpověď na žalobu (§ 243 c. ř. s.) jest ča
sově omezeným procesním úkonem žalované strany spojeným s určitými
procesními účinky, jenž musí býti proveden přesně podle zákona, mají-li
účinky ty nastati, a jejž nelze proto nahraditi jinakým podáním. Nezná-Ii
tedy o. s. p. první rok a odpověď na žalobu ve smyslu c. ř. s., není ono
podání odpovědí na žalobu ve smyslu .c. ř. s. a proto právem určil
krajský soud obchodní v Praze žalovanému lhůtu k odpovědi na žalobu.
66"
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Zbývá jen otázka, zda k podání žalované strany na krajský soud v Prešově obsahujícímu i námitky ve věci samé, měl krajský soud obchod ni
v Praze přihlížeti podle § 261 šestý odstavec c. ř. s. při vynesení rozsudku pro zmeškání, ač nebylo odpovědí na žalobu. Podle tohoto ustanovení jest použíti jednacího protokolu o prvním jednání a všech ostatních spisů sporu se týkajících, a jednání má býti zahájeno podle § 138
c. ř. s., to jest, soudce nebo předseda má přednésti podstatné výsledky
dřívějšího ústního jednání a připojiti k tomu pokračování v jednání pře
rušeném. Základem jednání jest tedy protokol (§§ 207 až 216 c. ř. s.),
obsah protokolu a jeho příloh (§ 217 c. ř. s.). Obsah přípravného spisu,
pokud se týká věcných námitek u krajského soudu v Prešově, před
nesen však nebyl (§ 176 c. ř. s.), an není v protokolech krajského soudu
v Prešově ani stručně vylíčen obsah tohoto přednesu (§ 209 odstavec
první c. ř. s.) ani jako příloha ve smyslu §§ 208 odstavec druhý, 265
odstavec prvý c. ř. s. označen. Nesměl proto krajský soud obchodní
v Praze k této části přípravného spisu přihlížeti a nemohl jí použíti ani
při úvaze, zda pravdivost přednesení žalobce není tímto podáním vy-·
vrácena (§ 396 c. ř. s.) a byl proto oprávněn vynésti rozsudek pro zmeš-'
kání podle § 398 c. ř. s.
čís.
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Pracovní soudy (zákon ze ~ne 4. července 1931, čís. 131 sb. z. a n.).
Pod předpis § 38 zákona nespadá spor, že nález rozhodčího soudu,
zřízeného podle kolektivní smlouvy, jest mezí stranami bezúčinný.
I po zřízení pracovních soudů (oddělení iOkresníchsoudů pro spory
pracovní) jest žalobu o zrušení rozhodčího výroku, vydaného rozhodčím
soudem zřízeným kolektivní smlouvou, podati u onoho řád n é h o
soudu, který by byl pro rozepři v první stoUd příslušný, nebýti smlouvy
o rozsudim, a který by byl příslušný, kdyby pro ,jeho obvod nebyl zřízen
ani pracovní soud ani zvláštní oddělení okresního soudu pro spory pracovní. Jednal-Ii pracovní soud přes to o takové žalobě, jde o zmatek podle § 28 čís. 3 zák. o prac. soudech.
(Rozh. ze dne 25.

října

1934, Rv I 1465/34.)

Jan V. podal na Antonína O-a u rozhodčího soudu gremia pražského
obchodnictva v Praze ža'lobu o zaplacení 7.192 Kč. Nálezem rozhodčího
soudu ze dne 9. srpna 1933 bylo uznáno podle hloby. Žalobou, zadanou
na pracovním soudě, domáhal se Antonín O. na Janu V-ovi, by bylo
uznáno právem, že nález rozhodčího soudu gremia pražského obchodnictva v Praze ze dne 9. srpna 1933 jest mezi stranami bezúči'llný. O b a
niž š í s o u d y žalobu zamítly.
Ne j vy Š š í s o u d k dovolání zrušil rozsudky obou nižších soudů
i s předchozím řízením pro zmatečnost a odmítl žalobu.
Důvody:

Dovolací soud zkoumal především z úřadu, zda tu nejde o zmateč
nost podle § 28 čís. 3 zákona čís. 131/1931 sb. z. a n. a §§ 503 čís. 1,
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477 čís. 3 c. ř. s. žalobce se žalobou domáhá rozs.udkového výroku, že
ález rozhodčího soudu gremia pražského obchodmctva ze dne ~. srpna
7933 jest mezi stranami bez účinný. Na tuto žalobu s~ n~vztahuJe ustanovení § 38 zákona čís. 131/1931 sb. z. a n., podle neho~ lze ,u pr~c~v
niho soudu odporovati žalobou jen rozhod,nu~m rozhodčlch vybor~ ZIVnostenských společenstev, neboť v souzene vecl n~Jde o rozhodnult rozhodčího výboru zřízeného živnostenskýn; spolece,nstvem podl~, § 1,22
živn. řádu, nýbrž o rozhodčí výrok vydany rozhodčlm soude,m znzenym
podle kolektivní smlouvy, tedy na základě úmluvy O !ozsudlm. O takovém rozhodčim řízení platí předpisy §§ 577-599 c. r. s. Žalobu o zrušení (bezúčinnost) rozhodčího výroku jest podati po?le §§ 596 odstave.c
prvý a 582 odst~.vecy~vý c. ř. s. u toho soudu, ktery by byl pro rozepn
v první StOltCI pnslusny, kdyby tu smlouvy o rozsudlm nebylo. Že tu nejde o výjimečný případ podle § 38 zák; čís. 131/193~ sb. z. a n., ?y~o
již vyloženo" a jinak z.~ko~ ~ pracovmch s?u?ech, mk~e nestanov~, .ze
jsou pracovnl soudy pn sl usne I k rozhodovam o zalobach n~ bezučm
nost rozhodčích výroků. Soudem přísluš~~m podle §~ ;>96, pr~y o?stavec
a 582 prvý odstavec c. ř. s. jest r~~um~ÍI Jen. so,:d .;adny,. llIkohv soud
pracovní, který jest soudem mlmoradnym a Jehoz nzem Jest upraven?
zvláštním a od řádného soudního řízení odchyln~m způsobem .• Že ?,a
zákon na mysli v §§ 582 prvý odstavec a 595 prvy odstave~ c. r. s. Jen
řádný soud, plyne zejména z ustanovení § 597 c. I. s., kde Jest ustanoveno, že o žalobě na zrušení výroku rozhodčího Jest postupovalt pod~e
všeobecných ustanovení civilního řádu soudního. Na tomto stavu nechte!
nic měniti ani zákon o pracovních soudech čís. 131/1931 sb. ~. a n., coz
vyplývá jasně z poslední věty třetího o~~tav;e § 1 toho;to z~k?na,. ~de
se praví, že »ostatně platí o roz~odčím ;Izem ~st:,~ove,m CI~TllllIho. radu
soudního« tudíž ustanovení oddllu čtvrteho, časÍ! seste c. r. s., mkohv
odchylné předpisy o řízení před prac?vními s.~udf' Us.tanovení. §§ 595'
prvý odstavec a 582 prvý odstavec c. r. s. o pnslusnos!I, so~du Jest t~dy
za účinnosti zákona čís. 131/1931 sb. z. a n. a po znzem pracovlllch
soudů - pokud se týče oddělení okresních soudů pro. spory pr~covní
rozuměti tak že žalobu na zrušení rozhodčího výroku Jest podaÍlu onoho
řádného soudu, který hy byl pro rozepři v první•.stollci, příslušný, kdyby
tu smlouvy o rozsudím nebylo, a který by byl p;~sl~sny, ~dy?y pro J~ho
obvod nebyl zřízen ani p~acovní so~d am ~vla~tm ~dd~lem okresm!,~
soudu pro spory pracovm. Jey,t to I, vho;d~e a učeln~, ze .~ozh;odovam
o žalobách na zrušení rozhodcI ch vyroku Jest vyhrazeno radnym soudům (bez účasti přísedících), neboť předmětem ř~~ení a rozh~dování.!,"o:
hou tu býti jen určité otázky vypočtené v § 595, CIS; 1-,8 c: r.. s., k, ]lchz
spolehlivému řešeníjes! potřebí zejmén,,; odborne 'pr~ylllcke Zp~SObl
losti. Jde tudíž o spor, který před pracovm soud nenalezl. Pracovm soud
byl -pódle § 22 odst. (1) zák. čís. 131/1,931 S?~ z. a. n. povm.en: by svou.
příslušnost zkoumal z povinnosti úředm. Tutez povmnost m,eI I ?dvolaCI
soud ve sporech pracovních (§§ 28 čís. 3 a 33 odst. (2) zak. ČI~. 131/
1931 sb. z. a n.). Nižší soudy však této povinnosti nedbaly a prOjednaly
a rozhodly o věci, která před pracovní soud nenáleží a. která ar:i prorogací mlčky podle § 104 třetí odstavec j. n. na praco~m sou,d pr~nesena
býti nemohla. Tím byl založen zmatek podle § 28 ČIS; 3 ~ak.. ,ČIS. 1 ~1/
1931 sb. z. a n., jenž platí i ve sporech o hodnotu prevysuJICl 300 Kč
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(viz roz.hodnut~ čís. 13~86 sb. n: s.), .pokud ~e ttte. podle §§ 503 čís. 1
a 477 Č1S. 3 c. r. s. K teto zmatecnosh bylo pnhllzeh z úřadu třebas nebrla žá'!,~ou stranou vytýkána. (§§ 471 čis. 7, 494, 513 c. f. s. a § 35
zakona CIS. 131/1931 sb. z. a n.)
čís.
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Není ~vady, ?y ne~an"že1s~á matka n~byla v odvolaclm řízeni vyslech~uta Jako svedkyne, tre~aze byla v ř1zení u prvé stolice vyslechnuta Jako strana, neodvolala-li se z rozsudku prvého soudu, jímž byl zamítnut její nárok podle § 167 obč. zák.
(Rozh. ze dne 25. října 1934, Rv I 1584/34.)
. Žalobu nen;anže!ského dítěte o uz~á~i otcovství a o placení výživneho, a ne.ma;lZelske matky o ~aplacel1l utrat s~ehnuti atd. pro ce sní
s o udp I ves t o I I C e zamltl. Odvolalo se jen nemanželské dítě jehož Odvolání o d vol a c í s o u d nevyhověl.
'
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalujíciho dítěte a uvedl
v otázce, o niž tu jde, v

Ne j vy

důvodech:

Dovol~ní j,,;st ovšem přisvědčiti v tom, že nebylo formální závady,
by ~emanzelska"mat~a ne!'yla.v odvolacím řízení vyslechnuta jako svěd
kyne, ač byla v rízem prve stohce vyslechnuta jako strana. Neboť tím že

~e n~m~nže!ská matka proti rozsudku, pokud jím byl zamítnut i její 'žal?bm narok.po?le § 167 ob~. zák., neodvolala, stal se rozsudek prvé stohce .?hledne nI pravoplatnym, nemanželská matka jako společník v rozelm ze spor~ .yypa511a a~lemohl,: ~roto, n~majís v odvolacím řízení již
roh strany, bylI slysena JInak nez Jako svedkyne. Avšak nemanželská
matka byl~"v ř~z~.nf prvé. s!olice. sll:"šena,_ byť i jen jako strana, nižší
SOU?y neyenly jejl vypovedl z vecnych duvodů a nikoliv proto, že vypovld:<la pko strana, a neshledal-h odvolací soud, přihlížeje ke všem výsledkum průvodního řízení, důvodů, by důkazy opakoval nebo doplňo
val, nelze v tOm spatřovati kusost řízení.
čís_

Veřejný společnik Alois K. d;>máhal se na druhém veřejn~m spol.eč
níku Rudolfu T -ovi a) zaplacem 111.979 Kč, b) vyloučem zalovaneho
z veřejné obchodní společnosti Stavební keramika Alois K. a Rudolf T.
K zajištění žalob n í c h n á r o k ů navrhl žalobce proti žalovanému
ovolení prozatímníh.o o!,atř~ní: ~by byla D.dpůrci Rudolfu T -~vi. z~ká
~ána každá další jakakohv dIspOSIce ohledne společenského jmem flfmy
bez písemného svo!ení AI~isa K-a i po~ud s~.~ýče ?bjednáve,k a .závazk.u
za firmu jakéhokohv Jednam, I pokud Jest mzsl nez 5.000 Ke, dale jakakoliv soráva neb zastupování a znamenání společenské firmy proti komukoliv a bv bylo mu nařízeno, aby každý obchodní počin v rámci obchodního jednání této firmy ze společenské smlouvy Aloisu K-ovi do tří
dnů oznámil, jinak že každé jeho jednání stává se bez písemného svolení Aloise K-a neplatným pro společenskou firmu; aby odpůrci bylo zakázáno, by jakýkoliv peníz nebo nárok případného. podílu proti firm.ě
Stavební keramika Alois K. a Rudolf T., komukolIv postoupIl, zcmI
anebo vyplatil, aby Rudolfu T -ovi bylo odňato soudně oprávnění se Sp?lečenskou firmou Stavební keramika Alois K. a Rudolf T. jakýmkohv
způsobem jednati a ji navenek zastupovati. S o udp r v é s t o I i c e
prozatímní opatření povolil. Rek u r sní s o u d zamítl návrh na povolení prozatímního opatření.

13885.
'I

" • ,?omá!,,.á.n.o-Ii s~ týmž. návrhem prozatimnlho opatření jednak k zaji':
~et?l pen~ztteho n~n?k?, Jednak ~ zajišt~ní nepeněžit.ého nároku (vyloucent o?pu~ce z .ver.eln~ . ob~ho~nt spolecl1osti), musí konečný pávrh na
prozatimm opatrem byb přizpusoben těmto od sebe odlišným nárokům
a ~usí v n~m přesně, způsobem veškeru pochybnost vylučujícím býti
urcen prost~edek k zajištění každého z nároků zvlášť. Není věci soudu,
by souhrnny návrh pro oba tyto nároky teprve sám vymezoval a rozdě
loval a volil zákonem přípustný prostředek k zajištění toho kterého nároku.
(Rozll. ze dne 25. října 1934, R II 462/34.)

Š

ší soud

nevyhověl

dovolacímu rekursu.

Důvody:

Podle §§ 54 čís. 3 a 402 ex. ř. musí návrh na povolení prozatímního
obsahovati mimo jiné označení exekučních prostředků, jichž má
býti použito, části majetku, na které se má prozatímní opatření vzt~ho
vati, a má obsahovati všechna udání, která podle povahy případu JSou
důležitá pro nařízení, jež má soud povolujfcí vydati. Návrh na prozatímní opatření v souzeném přfpadě neodpovídal těmto požadavkům a je
již SVDU formou pochybený. Navrhovatel, opíraje návrh o žalobu podanou na odpůrce, ve které uplatňuje dva různé nároky, a) na zaplacení
peněžité pohledávky 111.979 Kč, b) na vyloučení odpůrce z veřejné obchodní společnosti pod firmou Stavební keramika Alois K. a Rudolf T.,
nepřizpůsobil konečný návrh na povolení prozatímního opatření těmto
od sebe odlišným nárokům, neurčil v něm přesně, způsobem veškeru
pochybnost vylučujícím prostředek k zajištění každého z nároků zvláště.
Takovéto přesné vymezení bylo v tomto případě tím spíše potřebné,
poněvadž platí jiné podmínky pro nárok pod a), a jiné pro nárok pod bl
(§§ 379, 381 ex. ř.). Není věcí soudu, by souhrnný návrh pro oba tyto
nároky teprve sám vymezoval a rozděloval a volil zákonem přípustný
prostředek k zajištění toho kterého nároku, nýbrž povinností soudu je,
aby rozhodl, zda stranou již navržený prostředek je k tomu kterému nároku přípustný, a zda jsou pro něj splněny zákonné podmínky. K výtce
rekurentově, že prozatímní opatření mělo býti vydáno k zajišthlí obou
nároků, poněvadž spolu právně i fakticky souvisí, nutno poukázati k tomu, co již výše bylo uvedeno, že totíž zákonné podminky pro povolení
každého z těchto nároků jsou různé (§ 379 druhý odstavec a § 381
čís. 1 a 2 ex. ř.), a různé též pro volbu prostředků zajišťovacích (§ 379
opatření

-
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čis. 1 až 3 ex. ř. a § 382 ex. ř.), takže tato různost musí dojíti výrazu
v konečném návrhu přesným vymezením, což se v souzeném případě nestalo.
čis.

13886.

Nezapsáni změn nastalých a skutečně trvajicich do obchodniho rejstřiku nemá vliv na trváni právniho poměru, skutečnostem těm neni odňata právni platnost a nemůže tim býti zkráceno právo majitele firmy,
by takové změny dodatečně neopověděl k zápisu.
(Rozh. ze dne 25.

října

1934, R II 474/34.)

Ing. R. uváděl v opovědi na rejstříkový soud, že přeložil Svou továrnu v B. a tím i své sídlo do S. a že změnil předmět podniku a firmu,
a žádal o zápis těchto změn. Rej s tří k o v Ý s o u d nevyhověl žádosti. D u vod y: Žadatel prodal svůj závod, spedelní továrnu měřících
a regulačních přístroj u v B. Robertu S-ovi, svoHv k tomu, by ke své
osobní firmě »Robert S.« používal dodatku »dříve Ing. R.«. Žadatel,
pro dav svůj závod v B., nemůže jeho sídlo, které není nei místním stře
diskem, v němž podnik provozuje a jímž se podle čl. 21 obch. zák. řídí
zápis do obchodního rejstříku, přeložiti do S. Nemůže-li kupec podle
čl. 23 obch. zák. převésti firmu o sobě bez současného převodu závodu,
tím méně může se tím zpusobem převésti sídlo. Poněvadž žadatel ohlašuje i změnu podniku pro svůj závod v S., jímž není tovární výroba mě
řících a regulačních přístroju, jako v prodaném závodu v B., nýbrž strojírna, kotlárna, metalurgie a slevárna, tudíž podnikání zcela nové, pro
něž také žadatel žádá o vystavení živnostenského listu, jde o zcela jiný,
samostatný, na podniku v B. nezávislý závod. Žadatelsvoliv, aby kupitel
závodu v B. používal u své osobní firmy dodatku »dříve Ing. R.«, považuje tím svou firmu za zaniklou. Bylo proto jeho žádost o zápis přelo
žení sídla, změny podniku a firmy, kteréžto změny vnitřně spolu souvisejí, zamítnouti a žadateli, jehož firma prodejem podniku a odhlášením
živnosti zanikla, uložiti, by změnu tu podle čl. 2"5 a 26 obch. zák. k zápisu ohlásil. Rek u r s n i s o u d napadené usnesení potvrdil.
Ne j vy Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudu a vrátil věc
prvému soudu, by o opovědi znovu jednal a rozhodl.
Duvody:
Nelze upříti oprávnenl dovolacímu rekursu, pokud uplalř>uje nezákonnost proto, že rekursní soud nepřihlížel ke tvrzeným skutečným změ
nám firmy, jež tu byly již před prodejem podniku v B., jen z toho duvodu, že změny ty nebyly zapsány do obchodního rejstříku. Rekurent
uváděj již ve stížnosti proti usnesení soudu prvé stolice, že již před prodejem podniku v B.. R. S-ovi přeložil ústřední správu do S., kde provo··
zoval a měl tovární podnik v rozsahu širším, než byl podnik v B., a
v němž dále obchody provozuje, a že nelze proto pokládati jeho firmu
za zaniklou proto, že prodal vedlejší závod v B. Pakliže tyto okolnosti
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odpovidají skutečnosti, a byly tu již ve ~kutečn.osti dřive, ?ež b~la iJo~
dána opověď, nebylo by lze mluvlh. o. zal1l~u !Irmy, kdfZte. maJItel leJI
dále pod touto firmou obchody r;a Jmem mIste ~rovozuJ,e, !Ir,!,~ tu nezlikvidoval, nýbrž jen část hm?tn,e p.odstaty do zav~d~ nale~eJ:cl, to Jes:
podnik v B. zcizil, avšak tovarm vyrabu a podnrkanl, provadel a hodla
i dále vésti výlučně v jiném sídle. Nešlo by za onoho .pre~poklad,u o novy
závod a o zařizování nové firmy, nýbrž o vyznačem onech zrnen v reJstříku, a nebylo by příčiny k zamítnutí op?vědi těchto ~l1lěn, p~kud
ostatní podmínky byly podle zákona splneny. Rekursl1l soud sIce. pr!pustil,že by firma rekurentova se z,ávodem v S. trval~.!. p0t:~od:JI z~
vodu v B., kdyby před prodejem zavodu v B. b~1 rozslnl ~alsl 'predmet
podnikání na závod v S., nicméně zamitl, potvrdlv usn~sel1l pyve stohce,
opověd' změn .firmy, protože o.ny změn\::. n~?yl'y zapsany ,dnve do .obchodního rejstnku, a nelze nynl k mm pnhhzetl. V. tom ~ravem seatruJ~
rekurent nezákonnost, poněvadž je právem maJItele fIrmy ~ zarov:,.n
i jeho.povi,nností (čl. 19; a 25, ,2~ obc,h. zák.), ?y provedl po ~akonu pnpustne zmeny fIrmy a nezapsal1l zmen nastalych a ve, skutecn?st,1 trvajících do rejstříku nemá vliv na trvání právního. pom~ru, r;e~1 trn; odňata skutečnostem těm právní platnost, a nemuze trm bytr zkraceno
právo majitele firmy, jenž změny takové d~date~ně opovídá k Z~pl,SU:
Vztah změn nezapsaných do rejstříku mezI maJItelem fIrmy a tretrml
osobami je stanoven druhým odstavcem čl. 25 obch. zák.

?y

čís.

13887.

Směnečné námitky jsou přípravným podáním. Neobsahovaly-Ii smě
nečné námitky návrh (nabídnutí dukazů, druhý stejnopis), jde o formálni
vadu, již bylo odstraniti podle §§.84 a ~5 ~. ~. s. ~epostupoval-!i 5O,ucl
prvé stolice tak, nýbrž ustanovil-It k smenecnym namttkám druhych zalovaných ústnl jednání, stači, že při tomto jednáni byla formální vada
napravena přednesem pnslušného návrhu.

(Rozh. ze dne 25. října 1934, Rv II 849"/34.)
Proti směnečnému platebnímu příkazu podali žalovaní Jan Š., Adoll
T. a Marie K-ová námitky, v nichž tvrdili, že jejich podpisy na smě~ce
byly padělány, a navrhli, by směnečný plateI;ní pří~az byl z~uš.en .. Zalovaný Jindřich T. podal též námitky, ale neuč mll v nich pnslus~y navrh.
Teprve při ústním jednání dne 10. dubna 1933 navrhl I. tento zalovany:
by směnečný platební příkaz byl zrušen. Pro c, e, s n I s.o udp I_ve
s tol i c e zrušil směnečný platební příkaz ,ohledne zalovanych Jana,s-a,
Adolfa T -a a Marie K·ové, ponechal ho vsak v platno str protr ]mdnchu
T-ovi a to z těchto d u vod u: Žalovaný Jindřich T. sice podal včas
námitky proti směnečnému platebnímu příkazu, neučin}l však ~. nich, konečný návrh, jakž vyžaduje podání ve s:'.'y~lu ~ 78 c. ;. ~. a uCIDlI navrh
na zrušení platebního příkazu tepr,ve, pn us~m';1 l.ednam dne 1,0. ?u?J1a
1933. To však bylo učiněno orozdene, nebot, n~~lltky 'proh s';1enecne,m~
platebnímu příkazu musí býtí uč~něnl. úelne lIZ v p~ípravn~n; poda:'l,
jímž právě námitky jsou, a nestací UCl DlÍ! dodatky pn lednam pozdej-

-
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ším, pokud by ovšem nešlo o dodatky, které jen v dalším doličují skutkový stav v námitkách uplatněný. O d vol a c í s o u d vyhověl odvolání žalovaného Jíndřicha T -a a zrušil směnečný platební příkaz í ohledně
něho. D ů vod y: Směnečné námitky (§ 557 c. ř. s.) musí býti vzneseny
podáním, odpovídajícím požadavkům §§ 75, 78 c. ř. s. Jde zřejmě o podání přípravné, to jest takové, které jen připravuje průběh a obsah budoucího ústního jednání. Podle § 78 čís. 1 c. ř. s. mají obsahovatí takováto podání zejména i věcné návrhy, které strana při ústním jednání zamýšlí učiniti. Zajisté jest tento požadavek důležitým při podáních, která
určují rozsah budoucího ústního jednání jako jsou žaloby a zvláště odvolánÍ. Vždy však nedostatek některé náležitosti §§ 75, 78 c. ř. s. jest
jen formální závadou, kterou nejen lze, nýbrž nutno opraviti podle § 85
c. ř. s. Již z této právní podstaty podání, jímž námitky směnečné vzneseny, jest zřejmo, že formální nedostatky podání nemohou býti směso
vány s jinými věcnýmí náležitostmi směnečných námitek, jež vyžaduje
§ 550 druhý odstavec c. ř. s. Jak pojem »námitek« sám značí, jest tím
míněn skutkový přednes, kterým žalovaný hledí vyvrátiti právní účin
nost napadeného platebního přikazu. Jen takovéto »námitky« musí
vznésti do předepsané lhůty, jinak je ztrácÍ. Avšak ani v této příčině nesmí se soud držeti litery podání, nýbrž vykládati smysl a duch skutkového přednesu žalovaného, vyjádřeného »námitkami«. Vždyť k opodstatnění stručných námitek, jež jínak vystihují stav věci, může žalovaný
ještě za zavedeného řízení až do jeho konce (§ 179 c. ř. s.) učiniti nový
přednes skutkový i důkaznÍ. Nesmí arciť vznášeti nové »námitky« (rozh.
nejv. soudu čís. 2336, 4605, 11.943 sb.). Pro řízení směnečné platí v zásadě předpísy civ. soud. řádu s výjimkamí v zákoně zvláště vytčenými.
Po této stránce předpisuje § 550 c. ř. s., že všecky námitky musí žalovaný vznésti v předepsané lhůtě, a § 552 c. ř. s., že o námítkách včasně
podaných nařídí soud rok k ústnímu jednání. Tak se také stalo v souzeném případě o námitkách Jindřicha T-a, který je vznesl samostatným
podáním, odděleně od ostatních spolužalovaných. Jindřich T. sice ve
svém podání mluví o »odporu« proti směnečnému příkazu - žalobě - ,
avšak tento nepřesný název nemá význam, neboť smysl a účel podání
jest jasný, jak také první soud správně rozpoznal. Nebyla-li odstraněna
formální závada tohoto podání, totiž že neobsahuje konečný návrh, podle § 85 c. ř. s., tedy ještě před ústním jednáním, byl žalovaný oprávněn tento návrh přednésti při ústním jednání, což skutečně hned na počátku prvého jednání učiní! (§ 177·c. ř, s.). Z důvodů, jak učinil prvý
soud, nelze proto námitkám upříti oprávnění. Jinak důvody, z nichž bylo
námitkám ostatních spolužalovaných vyhověno, platí i ve příčině žalovaného Jindřicha T-a, takže i jeho námitky jsou plně opodstatněny.
. N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni.

Čís.
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kový případ v tomto sporu jde - možno učiniti písemně nebo protokolárně (§§ 78, 434 c. ř. s.). žalovaný Jin,dřich T. podal včasně »,o~por«,
v němž uvedl že směnku vlastnoručne nepodepsal. Obsahove slo tu
o písemné ná~itky směnečné - ne~pr~vné o:načení ~odání je. ~ezvý
znamné' (§ 84 druhý ,odstavec, ?ruha veta c: r. s.), ?vsem p.odam. Jeh~
bylo po formální stran ce vadne, neobsahupc am navrh, a~! nabldnulI
důkazů ani druhý stejnopis. Měl proto soud prvé stohce z uradu postupovati 'podle §§ 84, 85 c. ř. s. k odstranění těc~to }o~mál,;ich v;,d. Neučinil-Ii tak, nýbrž ustanovil-Ii vzhledem ke smenecnym n,,:ml~kam druhých spolužalovantch. úst,:í j:d~ání, při n~mž z,~stupce Jmdncha. ~-a
učinil návrh na zrusem smenecneho platebmho pnkazu a odsouzem z.alobkyně k útratám, byl postup ~ohot? žal?v.aného správný, neboť hm
jen napravil ~o, co pryýsoud pn VY!,lzovanl Jeho »odP.oru« opOl,:enul
dáti odstramh, nehledlc am k tomu, ze dov?latelka proh p~stupu zalovaného nečinila výtky podle § 196 c. ř. s. Ze nedostatek navrhu v podání jest formální vadou, připouští i nauka (srovnej Dr., Hora: česko
slovenské civilní právo procesní díl III. str. 140 odsl. VII c; l)c d. odstr~
nění této vady nepřekáží jinak přísné formální řízení sm~necne, p~ne
vadž zákon v §§ 84, 85 c. ř. s. nečiní v tom s,m~ru rozdllu; - ovse,:,
jinak. by se měla věc, kdyby běželo o bezobs~zny »odpor«. (;ozh. 9690
sb. n. s.), kdy takové podání má se odmítnouh. Ne~í .P!oto vytka dovolatelky, že nešlo ve příčině nedostatku návrhu v poda?l.zalovan~ho ~ lo~
mální vadu, opodstatněna a musilo se proto dovolam mmouh s us pechem.
čís.

13888.

Nebyl-Ii proti přihlášené činžovní pohledávce pronajlmatele podán
odpor podle §§ 286 a 213 ex. f., jest ji přikázati podle třetího odstavce
§ 286 ex. ř. v přednostním pořad!. Účastnlk nemůže teprve v rekursu
uplatňovati, že pronajímateli nepřísluší po skutkové a právní stránce zá-'
konné zástavní právo pro přihlášenou činžovní pohledávku.
(Rozh. ze dne 26. října 1934, R I 963/34.)
K rozvrhu výtěžku z dražby movitostí přihlásila pronajímat~lka čin
žovní pohledávku 1.700 Kč. S ~ u d ,P rve s t o ~ l,~ ': po?ledavk~ nepřikázal ježto svršky byly prodany pred splatnosh cmZOVlll pohledavky.
Rek u ; sní s o u d přikázal výtěžek především na činžovní pohledávku.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu vymáhajícího
věřitele.

Důvody:

D ů vod y:

Je správný názor odvolacího soudu, že směnečné námitky jsou pnpravným podáním. Námitky musí ovšem obsahovati současně všechny
obrany žalovaného, čerpané z práva hmotného i lormálního, a uplatnění
nových námitek po uplynutí propadné třídenní lhůty jest vyloučeno
(§§ 55-2, 557, 559 c. ř. s.). Podání námitek u okresních soudů, - a o ta-

K iednání o rozvrhu výtěžku z dražby movitých věcí, dne 27. října
1933 předsevzaté nařídil prvý soud podre třetího odstavce § 285 ex. ř.
rok na den 26. I~dna 1934. K němu přihlásila pronajímatelka činžovní
pohledávku 1.700 Kč s útratami sporu 193 Kč 0.5 h, úhrnem 1.89,3 Kč
05 h. Proti přikázání této pohledávky nebyl podan odpor podle §§ 286

-
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a 213 ex. Í'. á p~oto právem přikázal rekursní soud podle třetího od~ta~ce ~ 286 ex .. 1'. vzhledem k ustanovení § 1101 obč. zák. přihlášenou
cIn~ovm pohledavk.~ před P?hle?~vkou stěžovatelovou. Vývody dovo-

lac~ho re,kursu, J1.':1'Z se snazl ,~te,,-~vatel dolíčiti po skutkové a právni
~trance:. z:, pr~naJlmat~lce nepnslusl zákonné zástavní právo pro přihlá
s~nou cIn,zovm,l'0hleda,vku] se nelze obírati pro jejich opožděnost, ježto
vse to melo by tl uplatnovano odporem při rozvrhovém roku.
čís.

13889.

,Je-I!. pří h~potekární .!~oh~edávce zříze~~ a v pozemkové kníze zapsana .l'~tota "pro vedlejsl zavazky« v urcltévýši, jsou vedlejšími závazk~ 1 uroky a nebylo třeba, aby v dluhopisu bylo to ještě zvlášť a vy' _
slovne stanoveno.
(Rozh. ze dne 26. října 1934, R I 985/34.)
, Rozvrhuje nejv~šší podání za exekučně prodanou nemovitost' při
kazal,~ o ,u d p rV,e s t o II c e kmhovní věřitelce v rámci jistot fO
vedlejsl ~avazky I uroky starší tří let počítajíc zpět od příklepu, YRPek ~ r ~,n I, S o u d ~apadené usnesení potvrdíL D ů vod y: 'Úroky starší
nez tnlete byly, prave,nlpřikázány v rámci jistoty pro vedlejší závazky.
T~!o jlstot,a n;a slouzII! podle dlužního úpisu k zajištění nákladů tam
bh~e ,?zn~cenych, a zvláště 6% % úroků a 8% úroků z prodlení vÍCe
nez tnletych. Z dO,~lovu tohoto smluvního ustanovení a i ze smyslu jeho
v sou~,sloSl! s dalslm ob~ahem smlouvy je zřejmo, že se jistota vztahuje
I na ~)\í % ur?~y : ,kapltalu, I na 8% úroky z prodlení, starší než tříleté.
Ma;ne se s~azl stezovatelka dovoditi, že jsou vyjmuty z ní úroky z kapltalu., N,em rozumného důvodu" proč právě ty by měly býti vyloučeny.
Do}oIav~ s~ Sice, na ,podporu sveho názoru rozhodnutí čís, 57491 sb, n. s.,
~vsak prave, v nelil je vysloveno také, že starši /lež 31eté úroky lze při
rknouÍl v ramcI )'stoty pro vedlejší závazky, pokud nebyla vyčerpána
(SlOV, sb, n. s, ČIS. 6385, 7857).
N e j vy

- - vl"'.

Š

š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu,
Důvody:

Pr~:,ell1 přizn~ly nižší s??dy, knihovní véřitelce v rámci jistoty pro
vedlejsl za::.~zky uroky starsl tn let, počítajíc zpět od příklepu, Jistota
»pr~ vedlejsl ;,avazky« do výše 50,000 Kč byla zřízena a jest v pozemkov,e, knize pn pro?an~ nem?vitosti zapsána. Vedlejšími závazky rozumej! ~e (§,?!2 o~c, za~.) I uroky a nebylo třeba, by v dluhopise b 10
t~ jeste. zvlast :" vyslov,:e stan~yeno. Rozhodné je, že úroky Z vedlejlch
zavazku, P}O nez byla Jistota znzena, vyloučeny z jistoty nebyly na pří
k!ad hm, ~e by byly vyjmenovány vedlejší závazky, pro něž se jistota
znzu]e a ,u~oky ~y při tO~,?;byly uvedeny. Zřizenou jistotu jest tedy
vzta,hova,Í! }, n~ ~roky a UlzSI soudy nepochybily, když v jejím rámci
stal SI nez tnlete uroky kmhovní věřitelce přiznaly (sb. n, s, čís. 8300).

Čis.13890.

Třebas byla rozhodnutún nejvyššího soudu přiznána Zemské škole
gobelinové ve Valašském Meziřlčí způsobilost býti stranou rozepře, není
tímto rozhodnutím soud vázán, změnil-Ii se skutkový a právní stav rozhodný pro řešení této otázky od doby, kdy bylo vydáno ono rozhodnutí.
Jest vyšetřiti, a to z ú řad u, všechny otázky rozhodné pro řešeni
otázky, zda Zemskou školu gobelínovou ve Valašském Meziříčí jest pokládati za samostatný podmět práv a závazků, zda jest tn zákonem
uznaná možnost neosobního jmění k určitému dovolenému účelu a co jest
substrátem, pomocí něhož se má dosáhnouti tohoto účelu. O rozhodných
okolnostech jest jednati se stranami.

(Rozh. ze dne 26.

října

1934, Rl 1126/34.)

Zemská škola gobelinová ve Valašském Meziříčí domáhala Se na
žalované vrácení gobelinu nebo zaplacení 1.250 Kč. Žalovaná namítla,
že žalobkyně není právním podmětem. S o udp r v é s t o I i ce prohlásil
dosavadní řízení za zmatečné. Rek u r S n i s o u d zamítl námitku nedostatku způsobilosti ke sporu a vrátil věc prvému soudu, by bez ohledu
na onu námitku ve sporu pokračoval a rozhodl.
Ne j vy Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudů a vrátil věc
prvému soudu, by dále jednal a znovu rozhodl.
Důvody:

Jde o otázku, zda jest žalující strana samostatným právním poda zda tedy má způsobi'lost býti stranou ve sporu. Tuto otázku
jest rozeznávati od otázky procesní způsobilosti, t. j, způsobilosti jednati
samostatně ve sporu, ať již osobně nebo zmocněncem, a obě otázky
jest rozeznávati od aktivní legitimace k žalobě, t. j. od oprávnění uplatniti žalobní nárok jako pravý věřitel. Strany v řízení před prvním soudem tyto otázky směsovaly, První soud upřel žalující škole způsobilost
býti stranou, a to na základě dopisu zemského úřadu v Brně ze dne
22. únOra 1934, podle kterého zemské školní umělecké dHny gobelinů
a koberců ve Valašském Meziříčí nejsou samostatným právním subjektem, nýbrž jsou podnikem země moravskoslezské, pro jejíž zastupování jsou směrodatné předpisy § 54 zákona čís. 125/1927 sb, z, a n.
Rekursní soud změnil na rekurs žalující strany toto usnesení a zamítl
námitku nedostatku procesní způsobilosti strany žalující (správně způ
sobilosti býti ve sporu stranou), poněvadž rozhodnutím nejvyššího
soudu ze dne 25. listopadu 1925 R I 937/25 (čís. 5487 sb. n. s.) bylo
uznáno, že žalující strana má procesní způsobilost (správně způsobilost
býti stranou), ke kterémuž závaznému rozhodnutí měl prý první soud ve
smyslu § 7 druhý odstavec c. ř. s. hleděti. Ale tomuto rozhodnutí nejvyššího soudu nelze přikládati ten význam, že tím byla pro vždy žalující škole přiznána způsobilost býti ve sporu stranou, neboť je možné,
a jest to také stěžovatelkou tvrzeno, že se změnil skutkový a právni
stav rozhodný pro řešení této otázky od doby, kdy ono rozhodnutí bylo

mětem
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roku 1925 vydáno. Vskutku také vydán byl později zákon čis. 125/1927
sb. z. a n., jenž pojednává v § 30 i o ústavech a podnicích země, které
mají mimo jiné sloužiti kulturním a hospodářským potřebám obyvatelstva země, a jenž ustanovuje v § 56 bl, že zemské zastupitelstvo může
pro svůj obvod vydávati v mezích zákonů a nařízení s t a t u t y na
úpravu záležitostí ústavů a zařízení, jež ve své působnosti zřídilo neb
spravuje. Dopis zemského úřadu v Brně ze dne 22. února 1934, který
sloužil prvnímu soudu za podklad pro rozhodnutí této otázky, neobsahuje snad moci práva schopné r o z hod n ut; správního úřadu, jímž
by byl soud vázán, nýbrž jen právní názor správního úřadu, kterým
soudy vázány nejsou. Jako žalobkyně vystupuje »z e m s k á š k o l:l
g o bel í n o v á ve Valašském Mezíříčí«. Plná moc jejího právního zástupce jest opatřena razítkem této školy a podpisem Jar. K. Dopis zemského úřadu v Brně ze dne 22. února 1934 jedná však o »z e m s ký c h
š k o ln í c h díl n ách gobelinů a koberců ve Valašském Meziříčí«.
Také plná moc udělená právnímu zástupci žalující strany moravskoslezským výborem ve schůzí ze dne 9. února 1934 zní na zastupování
země, »resp.« uvedených dílen. Nižší soudy nevzaly na přetřes, zda jest
žalující škola totožná s tímto podnikem či zda jde o ústavy různé, zejména, zda dílny jsou jen pomůckou pro školu nebo pramenem jejích
příjmů (srov. také § 34 zák. čís. 125/19Q7). Jest nutné vyšetřiti ~ a to,
jak bude ještě vyloženo, z úřadu ~ všechny skutečnosti rozhodné pro
řešení otázky, zda lze pokládati žalující školu za samostatný podmět
práva závazků, zda jest tu zákonem uznaná možnost neosobního jmění
k určitému dovolenému účelu a co jest substrátem, pomocí něhož se má
dosáhnouti tohoto účelu. Takovým substrátem může býti buď určitá
jednota osob (k o r por a c e podle §§ 26, 27 onč. zák.) neb určitý neosobní majetek, který by měl svému účelu sloužiti jako základní fond
(n a d a c e podle § 646 obč. zák.) nebo konečně úst a v, který, nemaje
pevného základního (nadačního) majetku, ale maje přece samostatnou
organisaci a samostatné zastoupení, byl zřízen k účelům všeužitečným,
zejména také kulturním, jež sleduje prostředky majetkovými. Že v souzeném případě nejde o korporaci, jest jasné. Zda jde o nadaci, či snad
o samostatný ústav, lze řešiti jen na základě poměrů žalující školy, jež
dosud dostatečně zjištěny nebyly. Podle § 6 c. ř. s. má soud v každém
období sporu z ú ř e dní moc i hleděti k nedostatku procesní způso
bilosti, jejímž prvním předpokladem je způsobilost býti vůbec stranou.
Tato povinnost má za následek, že soud se má starati o pro brání rozhodných skutečností, že má zkoumati jejich správnost a Že má žádati
a opatřiti důkazy, nejsa vázán ani ustanovením § 266 c. ř. s. Nižší soudy
se vůbec nezabývaly úpravou právních poměrů žalující školy. Hledíc
k uvedenému dopisu zemského úřadu v Brně a k ustanovení § 56 bl'
zákona čís. 125/1927 sb. z. a n. lze miti za to, že jsou poměry ty upraveny statutem vydaným zemským zastupitelstvem, který ovšem by měl
rozhodující význam. Jínak by bylo tyto poměry zvlášť vyšetřiti. Bude
proto vzíti na přetřes, jakým útvarem žalující škola jest, jaká jest její
organisace, jak jest vedena, jak se hradí náklad na ni a jak jest upraveno
její zastoupení na venek. To vše jest důležité také proto, že zemský
úřad podává zprávu o zemských školních dílnách, kdežto žalobu podala
zemská škola gobelinová. Teprve pak bude lze posouditi, zda dosud
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trvají poměry, podle nichž bylo vydáno rozhodnutí čís. 5487 sb. n. s.,
iehož se rekursní soud dovolává. _0, těchto okolno~tech b~de třeba j~d~
nati se stranami, neboť § 239 treh odstavec c. r. s. nanzuje jedn~m
o návrhu učiněném při prvním roku některou stranou na odmítnutí zaloby, poněvad,ž některá ze st~a? jest ke sporu ne;p~sobilá, .n,:bo že
osoba jako zastupce vYStUPUJlCl nellI k tomu opravnena, stejne .lako
§ 261 c. ř. s. tak nařizuj~ o _n_~mit~ách ,a návrzíoch t~m uve~e?ých, jlchž
důležitost pro spor nem vetsl nez otazka zpusoblloslt byh ve sporu
stranou.
čís.

13891.

K tomu, by bylo odepřeno povolení exekuce k vydobytí výživného
pro promlčení, nestačí, že z exekučního návrhu jest patrno, že vyživovací splátky, jež mají býti vydobyty, byly dospělé před vice než třemi
lety.
(Rozh. ze dne 26. října 1934, Rl 1185/34.)
Na základě rozsudku úředního soudu v Berlíně povolil s o udp r v é
s t o I i ce exekuci k vydobytí výživného. V rekursu namítal dlužník, že
vyživovací příspěvky jsou již promlčeny. Rek u r sní s o u d exekuční
návrh zamítl. D ů vod y: Námitka jest oprávněna, ježto již z exekuč
ního návrhu bylo lze seznati, že vyživovací splálky, které jest vydobýti,
isou vesměs splatné delší dobu než tři roky, takže lze právem proti nim
uplatňovati promlčení podle § 1480 obč. zák.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Duvody:
Z exekučního návrhu jest sice patrno, že vyživovací splátky, které
mají býti vydobyty byly splatné před více než třemi lety. To však
o sobě nestačí, by ~xekuce byla odepřena z důvodu I;r~mlče~í, k němuž
lze přihlížeti jen k námitce povinn~ho, _neb~ť _ ~ ~a~lku naroku, pro:
mlčením mi mp uplynutí promlčecí Ihuty tre?a t~ste !'nych o~?l~?st:, coz
vše jsou ~7 skutečnosti, k nimž v rekursllIm nzellI nelze pnhltzeh.
čís.

13892.

Pracovní soudy (zákon ,ze dne 4. července 1931, čís. 131 sb. z. a n.).
Spory mezi zaměstnanci a zaměstnavately o plněni na Lákladě mimosoudní dohodv náležejí k příslušnosti řádných souduo
.
Zmatečnoštl podle § 28 (1) čís. 3 zák. jest jen, bylo-Ii ~rac?vn~
soudem rozhodnuto o věci, jež nenáleží před pracovní soudy, nikoltv tez,
hyl-li pracovní soud věcně nepříslušný. Věcně nepříslušným jest pracovní soud pro pracovní spory, o nichž z v ů I e str a n jest rozhodnouti rozhodcum.
(Rozh. ze dne 26.

října

1934, R I 1265/34.)

-
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Žalobce domáhal se na svých bývalých za,městnavatelíc? zapla~ení
4.700 Kč, opíraje žalobní nárok o ~imosot:dm dohodu se :alova?ym"
... ry' se mu zavázali zaplatiti zazalovany pemz Jako odskodne pro
Jlz p
"
I.
(
,
předčasné propuštění. Pro c e s n I s O udp rve S t O I ce pracovm
soud) žalobu zamitl. O d vol a ~ i s o u d z,ruš!1 napadený rozsudek
i s předchozim řízenim pro zmate~no:,t a odmltl zalobu.
N e j v y Š š í s o u d nevyhovel zalobcovu rekursu.
Důvody:

Žalobce v souzeném sporu neuplatňuje nárok z pracovniho poměru;
neboť opírá žalobni žádání o zcela jiný právní důvo?, 0. mlmosoud?1
dohodu se žalovanými (§ 138,0 obč. zák.) a z toho smIrU zal?Je, domahaje se zaplacení částky 4.700 Kč, jíž prý mu žalovaní dluhu)' ,na.p o ~ ~
k I a děs mír u, jejž uzavřeli se žalobcem. Jde tedy o spInem uJedn~nI
jako zvláštní smlouvy novační a nikoliv o nárok z pomeru pracovn:ho
nebo služebního (§ 1 zák. čís. 131/1931 sb. z,, a n.), pokud, se. tyče
o náhradní nárok z takového poměru (§ 2 CIt. zak.). Spory pravm po:
vahy jako spor nynější náležejí však k příslušnosti ř á ~ n ~. c h s.o u d u
(sb. n. s. čís. 12.709, 12.7,02). Nesejde na tom, o kterl;' duvo.ct zal0'~ce
opřel svou dřívější žalobu, podanou proti týmž žalovan~m u p~~co~mho
soudu v D., když žalobce dotčenou žalobu yzal zpet, .a .. pnslusnost
soudu pro n y něj š í ž a! o b u ~z.e pos0!1dlt: Jen, P?dle .leJI~? o.bsah~
a žádánÍ. Mylný jest nazor stezovateluv, ze namltka nepr,lSlusnos!l,
která nebvla učiněna před procesním soudem, Je prekl~do~~na" takze
prý k věčné nepříslušností pracovního soud~. v odvolac~m nze11l nelze
ani přihlížeti z úřadu, a že odvolací soud muze usnesem11l roz~o.dovatI
jen tehdy byla-li námitka nepříslušnosti vznesena a 11Ikolr hledeh ~ ne~
přislušno~ti z úřadu. Co se týče ~~cné ,n:přísl,ušn?sti, Jest r~ze~?a~atl
důvod nepříslušnosti. Důvodem muze byh bu~ Sl~ ze ,:;c?e~alezl pred
soudy pracovní, nebo že pracovní soud Jes~ ,:,ecne nepnslus.ny (§ 25 (1)
zák. čís. 131/19'31 sb. z. a n.). Zmatečnosh Jest Jenc,bylo-Ir .roz~o??u!O
o věci která nenáleží před soudy pracovní (§ 28 (1) CIS. 3), 11Ik0.tI,tez, ze
praco~ní soud byl věcně nepřísl~šný,<§ .~8 fl) Či~. 3 ve sr?vnam s § 25
(l) zákona). Před soudy pracov11l n;nale~1 vec bud!1 prot~, ze ve smyslu
zákona nejde vůbec o spor pracov11l, bud SI proto, ze slceJde o spor pr,~
covní, ale o takový, který jest velícím předpisem (§ 1 CIS. 2 zak.) pnkázán k rozhodnutí jinému soudu neb organu, nez so~du pracovnt.rnu~
Věcně nepříslušným jest pracovní soud pro prac?v11l sJ:0~y,? 11Ichz
z vlrle stran jest rozhodovati rozhodcům ~§ 1
zak.). Z re~eneho vyI'vá že odvolací soud má i když to nebylo pred pracovmm soudem
py ,
' Jen
. zmatecnosÍl,
• . za'I·'"
• by10
namítáno
dbáti z úřední moci
ezeJlcl v tom, ze
pracovní~, soudem rozhodnuto o věci, která, n~n~leží před soudy pracovní, a o takový případ jde právě v souzene ve Cl.

(31.
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13893.

.
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Krycí směnky.
Význam kryci směnky Jest v tom, ze dluznik ruCI z takove sme!1 y
potud, pokud záva~ek z ~vě~, k jeho!. zajištět?! byla s~~nka vydana,
nebyl úplně vyrovnan, ovsem Jen do vyse, do nlZ se zamell.

Krycí směnka může býti uplatněna teprve, až lze dobývati pohledávky ji kryté, nevyhledává se však, aby osoba oprávněná k vyplnění
této části směnky vyplnila datwn splatuosti směnky souhlasně s datem
splatuosti zajištěné pohledávky a nikoliv datem pozdějšim, pokud ovšem
to nebylo ujednáno a pokud původni pohledávka do tohoto tenninu ještě
nezanikla.
(Rozh. ze dne 26. října 1934, Rv I 2066/34.)
Směnečný platební příkaz proti Augustě F-ové a Gustavu M-ovi byl
ponechán v platnosti s 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
.

°

důvodů:

Není sporné, že směnka, o kterou v tomto sporu jde, byla vydána
k zajištění kauční pohledávky žalující strany ia Emmou M-ovou do výše
50.000 Kč, zajištěné právem zástavním ve vL čís. 6, že v době podpisu
směnky Emmou M-ovou jako přijatelkou, Augustou F-ovou jako vystavitelkou a indosantkou a Gustavem M-em iako indosantem nebylo vyplněno datum vystavení a splatnosti směnky a že byla tato data vyplněna žalobkyní bezprostředně před podáním žaloby, Z námitek proti
platebnímu příkazu (§ 552 c. ř. s.) zbývá pro dovolací řízení jen námitka, že prý žalobkyně prohlásila roku 1932 původní pohledávku za
splatnou, že byla povinna učiniti i směnku splatnou ke dni splatnosti
pohledávky, že presentování a protestování směnky dne 1. února 1934
Jest opožděné a že takto zanikla práva ze směnky proti žalovanému promlčením, protože promlčecí lhůtu nelze podle § 15,02 obč. zák, prodloužiti. Význam krycí směnky jest v tom, že dlužník z takové směnky ručí
potud, pokud závazek z úvěru, k jehož zajištění byla směnka vydána,
nebyl úplně vyrovnán, ovšem jen do výše, do níž se zaručil (srov. rozh.
10.189, 10.921 sb. n. s.). Podpisem směnečného blanketu v podstatné
části dosud nevyplněného nevzchází ještě směnečný závazek, nýbrž jeho
vznik jest závislý na potestativni výmince dodatečného vyplnění podle
úmluvy (rozh. čís. 11.216 sb, n. s.). Z této povahy krycí směnky plyne,
že může býti uplatněna teprve, až lze dobývati pohledávky jí kryté, nelze však z ni dovozovati, že osoba oprávněná k vyplnění této části
směnky musí vyplniti datum splatnosti směnky souhlasně s datem splatnosti zajištěné pohledávky a nikoli datem pozdějším, pokud ovšem to
nebylo ujednáno a pokud původní pohledávka do tohotb lerminu ještě
nezanikla. Žalovaný ani netvrdil v námitkách proti platebnímu příkazu,
že žalobkyně byla povinna učiniti krycí směnku splatnou současně
s kauční pohledávkou podle zvláštního ujednání: nížší s('uJy pak zjistily, že směnka byla vyplněna přesně podle úmluvy žalovaného se žalobkyní. Směnka byla presentována a pro testována 1. února 1934. Nelze proto mluviti o směnečném plOmlčení závazku pod)e S 81 SI11. zák.
v době podání žaloby, t. j. dne 4. února 1934. Ani podle přednesu žalovaného nezanikl hypotekární závazek Emmy M-ové vU0e.~ a trvá tedy
ručení žalovaného ze žalované směnky dosud, neboť neb,vlo jinak obmezellO. Nezanikla-li původní pohledávka podle občanského práva promlčením, nelze mluviti o prodloužení lhůty promlčecí, které zakazuje
fi 1502 obč. zák.
Civilui rozbodnuti XVI.
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Pachtýf na zabraném majet~, jenž byl na .z~ladě pr~voplatné .vývyklizen, nemuze se domáhati nahrady skody, zpusobené mu prý Státním po~emkový~ úřadem a IIIl!-jite!~m velko~tatk,!l tí~
že mu nesprávně byla da~a S~tn!m pozemk~v~ urade~ vypov~ď, ze
byl nesprávně vyklizen a. ze. st~tm p?ze~ovy urad u~vrel s IIIl!-Jttel~
velkostatku dohody prottpravne na Jeho úkor a bez zretele k zakonum
o pozemkové reformě.
povědi exekučně

(Rozll. ze dne 21.

října

1934, Rv I 2541/33.)

Žalobce, pachtýř na zabraném majetku, byl na základé právoplatné
vyklizen. žalobou, o ni~ tu, jde, dom~hal se ž~lobce na Státním pozemkovém úřadu a na byvalem maJItelt zabraneho velkostatku
Juliu Sch-ovi náhrady škody, ježto. prý !!,U byla dána n~správně výpověd' ,a ježto prý byl nesprávně vykltzen. Zal oba byla zamltmlta 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 II dem z těchto
výpovědi

důvodů:

Vycházeti jest z rozhodnutí nejvyššího soudu ze 'dne 2. března 1928
j. R III 113/28, podle něhož se právoplatná výp~věď okr~sní~o
soudu v Košicích ze dne 10. března 1925 nestala bezučmnou tlm, ze
Státní pozemkový úřad nechal pachtýře na zabraném maje!ku dále hc:~~
podařiti, než jak výpověď připouštěla, a že povl~nost ulozena pach!yf]
v § 6 zák. čís. 215 z r. 1919 není pro ně~o, podle zakona pramen,em prava
na novou výpověď. žalobce byl exekucne vykltzen dne 18. kvetna 1928
ze zabrané nemovitosti na základě pravoplatné výpovědi. Pravoplatnou
výpovědí sice pachtovní P?mě: žalobcův n,ebyl j,:ště r?zvá~á~, poměr
ten zrušen byl teprve vykhzemm zalobcovym, avsak vypovedl nastala
změna ve příčině doby trvání pachtovního poměru tak, že žalobce n~
měl nárok na dodržení smluvené pachtovní doby a že pachtovnl pomer
mohl Státní pozemkový úřad po projití výpovědní lhůty kdykoliv bez
ohledu na smluvenou pachtovní dobu ukončiti. žalobce proto nemůže se
důvodně domáhati náhrady škody, která prý mu vznikla tím, že Státni
Dozemkov,' úřad uzavřel s bývalým majitelem velkostatku - po pravojJlatné výpovědi hlo?ci --- dO,hody, ji~iž žal?bce, se ~í!í zkrá~eným.
žalobce neunlatňuje zalobou narok z duvodu, ze vypovedl Statmm ppzemkovým ú'řadeni mu danou podle předpisů zákonu o pozemkové reformě byl jeho oachtovní poměr předčasně rozvázán. Takový nárok by
mu podle ~ 50' a) zákona' náhradového čís. 329/1920 a čís. 220/1922
ani nepříslušel. Žalobce odťtvodňuje žalob ní nárok tím, že prý mu nesprávně byla dána Státním pozemkovým úřadem výpověď, ž.e byl. nesprávně výklizen a ,že Státní pozemkový úřad uzavřel s majitelem velkostatku dohody protiprávně, na jeho úkor a bez zřetele k zákonům o, ppzemkové reformě a tím, že mu způsobena byla Státním pozemkovým
úřadem a majitele'm velkostatku Juliem Sch-em zažalovaná ško~a; .Avš~k
výpověd', jak bylo již uvedeno, stala se pravoplatnou a exekucm vykll-·
čís.

Cis. 1 J/j~!:> -

ze ni bylo provedeno na základě této pravoplatné výpovědi. Co se pak
dále stalo se zabranou půdou, ze které byl žalobce exekučně vyklizen,
a jaké úmluvy uzavřeny byly po pravoplatné výpovědi mezi Státním pozemkovým úřadem a majitelem zabraného velkostatku pro dobu příští,
ua tom' neměl a nemohl míti žalobce již žádného zájmu, poněvadž jeho
pachtovní poměr byl zasažen výpovědí ze zabrané půdy a ukončen exekučním vyklizením. Jak Státní pozemkový úřad dále naložil s převzatou
nemovitostí, na to nemohl míti žalobce vliv ani neměl nárok na určitý
postup v té věci a nemůže proto býti zkrácen dalšimi opatřeními Státního pozemkového úřadu ani jeho úmluvami s dosavadním vlastníkem
velkostatku. Netřeba se proto zabývati výtkami, jimiž se žalobce snaZI
prokázati, že Státní pozemkový úřad nejednal ve smyslu zákonů o pozemkové reformě, poněvadž žalobce nemohl by z toho žádný nárok odvozovati proti žádnému z obou spolužalovaných.
čis.

13895,

železniční zaměstnanci.

Služební poměr pomocných zaměstnanců ČS!. státuích drah, jichž
služební poměr byl podle § 135 vl. nař. ze dne 5. března 1927, čís. 15
sb. z. a n. změněn ve služební poměr zřizenců čsl. státu!ch drah, jest
určen rozsahem práv a povinností definitivně ustanovených zřízenců,
pti čemž však jejich platové poměry zůstávají tímto přesttlpetn nedotčeny a zaměstnanci se čítají i nadále na systemisovaný stav pomocných
zaměstuanců. Platí pro ně zvláštní ustanovení § 119 odst. (4) vl. nař.
čis. 15/1927 sb. z. a n., že se při přeloženi do výslužby zastaví jejich
služební plat dnem, v němž pomocný zaměstnanec, byv o přeloženi do
výslužby vyrozuměn, byl činné služby sproštěn, a ustanovení §§ 114 a
násl. služebního řádu pro zaměstnance čsl. státuích drah o přeloženi do
výslužby. Naproti tomu pro ostatní pomocné zaměstnance, jichž služební
poměr nebyl podle § 135 změněn, platí beze změny dosavadní předpisy
o rozvázáni služebniho poměru.
Otázku nabyti nároku (vzniku nároku) pomocných zaměstnanců státních drah, jejichž služební poměr byl podle § 135 vl. nař. čís. 15/1927
sb, z. a n. změněn v poměr zřizenecký, na pensi, jest posuzovati podle
§ 1 odst. 1 stanov pensi jnlho londu čsl. státnich drah, nikoliv podle § 7
odst. Ii těchto stanov.
(Rozh. ze dne 27.

října

1934, Rv II 88/34.)

žalobce byl pomocným zaměstnancem čsl. státních dr,ah od roku
1919 a od 1. března 1922 byl členem pensijního londu ,čsl. státních
drah. Výnosem ředitelství státních drah v Olomouci ze dne 10. srpna
1932 byl žalobcův služební poměr změněn ve služební poměr zřízence
čsl. státních drah se zpětnou platností od .26. červenCe 1931. Výnosem
téhož ředitelství ze dne 23. června 1932 byl dán žalobce podle ustanovení § 115 odst. 2 písm. e), služebního řádu do trvalé vý,lužby s platností od 1. září 1932. Výměrem .ředitelství státních drah byl žalobce vy-
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rozuměn že mu ministerstvo železnic výnosem ze dne 16. září 1932 podle usta~ovení § 7 odsl. 6 stanov pensijního fondu čsl. státních drah vyměřilo s účinností od 1. řijna 1932 část pense, vyměřenou 14 poslední
základny pensijní částkou. 1.530 K~ do odyolání, zatí';! ',šak na do~JU
I roku. Žalobou o niž tu jde, domahal se zalobce na ceskoslovenskem
státu (pensijním' fondu čsl. státních drah), by žalovaný byl uznán povinným zaplatití žalobci 2.250 Kč ~O oh s 5% úr,~~y od 1: ledna 1?~~ ~
platiti mu od 1. ledna 1933 pensl]nl duchod ve vysl 658 Kc 33 h meslcne
předem s 5% úrokem ode dne splatnosti té které částky. Žalobní nárok
odůvodhoval žalobce takto: Pense, žalobci výměry přiznaná byla vyměřena nesprávně. Byla mu vyměřena po.dle § -: odst; 6 stanov. pe!,sijního fondu jako pomocnému zaměstnancI, !dery nema na pensI narok.
Ustanovení to nelze vztahovati na žalobce, neboť žalobce nebyl pomocným zaměstnancem, nýbrž v důsledku jmenování podle výnosu ze dne
10. srpna 1932.zaměstnancem definitivním. Ve výnosu ze dne 10. srpna
1932 výslovně stojí, že pomocní zaměstnanci (jmenovaní zřízenci) zů
stávají na místech systemisovaných pro pomocné zaměstnance, _ale co
do ostatních práv platí pro ně ustanovení platná pro zřízence. Zalobce
Jako definitivní zaměstnanec, ježto dovršil přede dnem vstupu do výslužby 10 skutečných nebo započítatelných členských let podle § 7
odst. 1 stanov pens. fondu, nabyl nárok na pensi. Měla mu tedy .býti
vyměřena pense trvalá ze 40% pensijní základny. Jelikož však pensijní
základna žalobcova činila jen 6.120 Kč ročně, nedosáhla by pense takto
vypočtená minimální pense, činíCí u železničních zřízenců, kterým byl
žalobce na roveň postaven výnosem ze dne 10. srpna 1932 podle ustanovení§ 8 odst. 10 bod 1 lit. c) stanov pensijního fondu 5.800 Kč, k če
muž jest připočísti výchovné ve výši 2.100 Kč, takže by žalobci příslušel
nárok na příznání pense ve výši 7.9(}0 Kč s platností od 1. září 1932,
tudíž nárok na měsíční důchod 658 Kč 33 h. Za září žalobce vůbec nic
neobdržel, takže mu přísluší doplatek za dobu od 1. září 1932 do konce
r. 1932 2.250 Kč 82 h, ježto obdržel podle výnosu ze dne 16. září 1932
za tu dobu jen 382 Kč 50 h na pensi. Poněvadž pak žalovaná strana při
znala žalobci jen pensi do odvolání a na dobu jednoho roku, nepřiznala
mu ve skutečnosti vůbec nárok na pensi, žalobci však přísluší neodvolatelný nárok na pensijní důchod ve výši 658 Kč 33 h měsíčně. Proc e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal žalovaný stát povinným za:
platiti žalobci částku 2.250 Kč 80 h s 5% úroky od 1. ledna 1933, Jakoz
i zaplatiti mu pensijni důchod ve výši 175 Kč měsíčně za dobu od 1.
ledna 1933 do 30. června 1933 s 5,% úrokem ode dne splatnosti té které
měsíčni částky do 14 dnů pod exekucí a platiti mu, počinajíc od 1. čer
vence 1933, pensijní důchod ve výši 700 Kč měsíčně předem, s 5%
úrokem ode dne splatnosti té které částky pod exekucí, vše po srážce
na tyto pensijní důchody vypadajících platů na daň duchodovou a nemocenské pojištění; zamítl však žalobu co do částek převyšujících
175 Kč měsíčně s příslušnými úroky za dobu od 1. ledna 1933 do 30.
června 1933, a co do částek převyšujících 700 Kč měsíčně s příslušnými
úroky za dobu od 1. července í 933. D ů vod y: Jest nesporné, že dáním do výslužby bvlo postavení žalobcovo změněno tím zpusobem, že
ve smyslll§ 135 vl.·nař. čís. 15/1927 byl postaven co do služebního poměru naroveň zřízencÍtm čsl. stát. drah.
Tím ovšem nestal se žalobce
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zřízencem, zůstal nadále pomocným zaměstnancem, ale od té doby dle
cit. § 135 vztahovaly se jinak, na něho :,še~?!,y předpi~y, p!atné.p,r? zří
zence státních drah bez roZdllu, o Jake bezl, az na predplsy, pcnz použití Ve smyslu § 136 cit. vlád. nařízení na tal<ovéto zaměstnance jeSt
výslovně vyloučeno. Dle § 136 vztahují se však nadále na takovéto zaměstnance' ustanovení druhé části dílu druhého tohoto vládního naří
zení, tedy ustanovení o odpočivných a zaopatřovacích platech pomocných zaměstnanců. Tím jest vyloučeno, by bylo použito na takového
zaměstnance ustanovení dílu V. části l. vlád. nařízení, t. j. ustanovení
o odpočivní'ch a zaopatřovacích platech zřízenců. Z toho plyne, že
v žádném případě nemůže pomocnému zaměstnanci ve smyslu § 135
cit. vlád. nařízeni, tedy ani žalobci příslušeti pense zřizenecká, nýbrž
jen pense pomocných zaměstnanců. To konečně plyne již i z toho, že
základnu pensijní u zřízenců tvoří služné, žalobce však žádné služné neměl, nýbrž jen denní plat jakožto pomocný zaměstnanec, a mŮže jen
tento denní plat tvořiti u něho pensijní základnu. Nesprávný je však názor žalované strany, že žalobci nepřísluší ani pense pomocuého zaměst
nance. Soud se vubec nemusel zabývati otázkou, zda žalobce byl právem dán do Výslužby podle § 115 odst. (2) pism. e) služ. řádu, či zda
měl býti dán do výslužby podle § 115 odst. (1), poněvadž tato otázk!,
pro řešení otázky, zda přísluší žalobci nárok na pensI, Jest nerozhodna.
Otázku nároku na pensi jest řešiti jen podle ustanovení § 135 cit. vlád.
nařízení a podle ustanovení stanov pensijního fondu. Jak již nahoře dovoděno, je pomocný zaměstnanec ve smyslu § 135 cit.'1ař., tedy byl
í žalobce na roven postaven zřízencí co do všech předpisů upravujících
služební poměr zřízenců, pokud tyto předpisy nejsou vyloučeny § 136.
§ 136 však vylučuje jen použití na takové zaměstnance předpisů platných pro zřízence co do výše pense. Naprosto však nevylučuje pou,ži~i
na takového zaměstnance předpisů platných pro zřízence a tedy dehmtivního zaměstnance co do nároku na pensi vůbec, neboť cit. nař. v dílu
ll. části II. - mimo § 128 - vůbec nestanoví, kdy pomocnému zaměst
nanci vzniká nárok na pensi. Že tomu tak skutečně jest, vyplývá s naprostou určitostí z té okolnosti, že § 136 vylučuje použití na takové zaměstnance pomocné ve smyslu § 135 cit. vlád. nař. ustanovení § 128.
Tento paragraf přiznává pomocnému zaměstnanci, vypovězenému Ze
služeb státnich drah po pěti letech členství v pensijním fondě, nárok na
pensi i v tom případě, když se stane neschopným výdělku v 5 letec~ po
zrušení služebního poměru. Předpis tento neplatí tedy pro pomocne zaměstnance ve smyslu § 135. A kdyby měl býti názor žalované strany
správný, že pomocnému zaměstnanci ve smyslu § 135 cit. nař., danému
do výslužby dle § 115 odst. (2) písm. e) služebního řádu, nepřísluší vů
bec nárok na výslužné, pak by tím jeho postavení bylo horši, než postavení pomocného zaměstnance, který dosud nebyl na roveň postaven ve
smyslu § 135 cit. nař. zřízenci. Že nařízení něco tak nelogického zamýšleti .nemohlo, jest zcela jasné. Žalovaná sirana pak výslo~n~ př~
pouští, že zaměstnanec pomocný ve smyslu § 135 jest nevypovedllelny,
ale popírá, že by měl postavení definitivníh0 zaměstnance Podstatou
však definitivy jest nevypověditelnost služebniho poměru. Je-li t~dy sl,:žební poměr pomocného zaměstnance ve smyslu § 135 nevypovedltelny,
(est tento zaměstnanec definitivní a vztahují se na takového zaměstnance
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jakožto definitivního a vůbec na roveň postaveného. zpzenci co d? ná·
roku na pensi ustanovení § ~ odst. 1 stano,: ~ens1Jmho fondu, mk5'hv
však ustanovení odst. 3 téhoz paragrafu. ZnenI § 7 odst. 1 nevylucu]e
níjak jeho použití na zamě~tn~nce pom?cného. ve smyslu.~ 13.5 ~it;
nař. § 8 stanov sice nestanovlmc o takov.em za:ne~tna~cI ':. pnpade dam
do výslužby ve smyslu § 0115 odst. (2) ht. cl sluzebmh.o :adu, ale tato
mezera v předpisech a vubec ustanovem stanov pensl]mho fondu am
služebního řádu nemohou pomocného zaměstnance ve smyslu § 135 cit.
nař. zbaviti práv, která mu přísluší na základě ustanovení cit. řádně ve
sbírce vyhlášeného a na základě platového zákona vydaného vládního
nařízení. Přísluší tedy žalobci nárok na pensi, ovšem jen ve výši stanovené pro pensi pomocného zaměstnance. Pensijní základna pro vymě
ření pense žalobci jakožto pomocnému zaměstnanci jest nepopřena a
poněvadž 40% této pensijní. zá~ladny, kte;é ?.Y ž~lobci ja~ožto po~o~
nému zaměstnancI po desehletem členstvI pnsluselo ]akozto vysluzne,
nedosahuje nejnižší roční výměry pense podle § 130 cit. nař. jest výslužné žalobci jakožto ženatému a nerozvedenému stanoviti podle § 130
cit. vlád. nař. na 5.100 Kč ročně, poněvadž pak jest také nesporné, že
žalobci přísluší nárok na výchovné pro dvě děti 2.100 Kč a doplňovaci
příspěvek ženatých 1.200 Kč ročně ve smyslu §§ 131 a 78 cit. vlád. nařízení, patří žalobci pense v roční výši celkem 8.400 Kč. Jelikož žalobce
na tento pensijní důchod obdržel za dobu od 1. října 1932 do 31. prosince 1932 částku 382 Kč 50 h, právem domaM se doplatku za tutéž
dobu 2.250 Kč 82 h, vlastně by měl právo domáhati se ještě dalšího nedoplatku per 400 Kč. Jelikož pak jest nesporné, že od 1. ledna 1933 do
konce června t. r. dostává pensi ve výši 525 Ke měsíčně, přísluší mu
doplatek za tutéž dobu měsíčně 175 Kč a ód 1. července t. r. přísluší mu
celý měsíční důchod 700 Kč. Bylo tudíž žalobní žádosti v tom rozsahu
vyhověti. O d vol a c í s o u d k Odvolání žalovaného státu napadený
rozsudek potvrdil. D ů vod y: Vládní nařízení ze dne 5. března 1927
čís. 15 sb. z. a n. o úpravě platových a některých služebních pomeru
zaměstnanců československých státních drah rozeznává v části druhé
dílu III. »Ustanovení pomocného zaměstnance podúředníkem neb zřízen
cem za předpokladů §§ 133, 134«, kdežto v díle IV. »Změnu služebního
poměru pomocného ve služební poměr zřízenc~ ~sl. státní~h dr,:h«.
Z této souvislosti a z doslovu § 135, kde se pl'aVI, ze pomocm zamestnanci jichž služební poměr byl takto změněn, se staví na roveň zřízen
cům ~ že co do služebního poměru platí pro ně všechny předpisy upravující služební poměr zřízenců (odst. 3 § 135), jest usuzovati, že pomocní zaměstnanci, jichž poměr byl podle § 135 změněn v poměr zříze
necký,. jsou na roveň post:'.veni po,?ocný,:,,, zaměstn~?cům, kteří, po~le
§ 133 byli ustanovenI za znzence az na vypmky zvlasť stanov~ne. lm
je také nepřímo ustanoveno, že podle § 133 111ohou se pomocm zamestnanci státi zřízenci před uplynutím dvanáctileté nepřerušené uspokojivé
služby, kdežto podle § 135 mají nárok, aby pn uplynutí takové. služby:
ztrávené ve vlastnosti plně zaměstnaného pomocného zaměstnance byh
ve svém služebním poměru na roveň postaveni zřízencům. Nejsou jim

r

na roveň postaveni jen v tom, kde zmíněné vládní nařízení ustanovuje

výjimku. Tu!o výFmku stanovi § 136,. totiž; že .urči~té eředjJisy platr:é
pro pomocne zamestnance, pjati pro ne nadaJe pres tO, ze JejIch pomer

byl podle § 135 změněn v poměr zřízeneckv. A mezi těmito předpisy,
pro ně nadále platnými jsou i předpisy §§ 126-132 pojednávající O odpočivných a zaopatřovacích platech s výjimkou § 128. Tento paragraf
pojednává o jednom z případů, kdy pomocný zaměstnanec nabývá nároku na pensi. Ostatní pojednávají jen o výši pensijních nároků. Tím,
že se vylučuje právě ustanovení o nároku na pensi, dává nařízení najevo, že pro takového zaměstnance (§ 135) platí jiné předpisy, pokud
jde o vzník nároku na pensi. Naopak ale tím, že zachovává předpisy
o výši výslužného, dává najevo, že výši výslužného jest stanoviti podle
základny platné pro pomocné zaměstnance, což je ostatně zcela dů
sledné, neboť výslužné se vyměřuje podle platu, jaký byl v činné službě
pobírán, tedy výslužné pomocného zaměstnance podle jeho platu v činné
službě a ne podle platu, jaký pobírá zřízenec. Proto podle těchto před
pisů dospívá napadený rozsudek k správnému závěru, že i v ostatním,
pokud § 136 výjimky neustanovuje, jest poměr pomocného zřízence,
jehož poměr služební byl změněn podle § 135 v poměr zřízenecký, posUiovatipodle předpisů platných pro zřízence. Žalovaná strana také při
pouští, že touto změnou služebního poměru dosáhl žalobce nevypově
ditelnosti, což správně rozsudek staví na roveň definitivnímu poměru
služebnímu. Žalovaná strana také žalobce ze služebního poměru nevypověděla, nýbrž jak jest prokázáno výnosem ředitelství státních drah ze
dne 23. června 1932, dala jej podle ustanovení § 115 odst. 3 lit. e) služ.
řádu do trvalé výslužby. Ustanovení § 115 služ. řádu týká se přeložení
do trvalé výslužby jen úředníků, podúředníků a zřízenců, nikoli také
pomocných zaměstnanců, tak že žalobce, když šlo (} pensionování, byl
staven na roveň zřízenci. S tím souhlasí ustanovení § 7 stanov pensijního fondu, kde se jedná v odst. 1 o nároku člena na pensi a sice definitivního zaměstnance, jestliže byl přeložen do trvalé výslužby a v odst. 3
o nároku pomocného zaměstnance na pensi, jestliže byl ze služeb vypovězen. Postup žalované strany, která iednak uznává, že žalobce byl definitivním zaměstnancem, a jednak jej dává do trvalé výslužby podle
ustanovení platných pro definitivní zaměstnance (§ 115 služ. řádu) nasvědčuje správnosti názoru napadeného rozsudku, že žalovaný má nárok na trvalou pensi tak, jako zřízenec a že jen pokud jde o výši, zůstá
vají pro něho v platnosti ustanovení §§ 126, 127, 129-131 cit. vlád.
nař., poněvadž jen v tom ustanovuje § 136 výjimku. Správně také poukazuje rozsudek na to, že doslov § 7 odst. 1 stanov pensijního fondu
nevylučuje, by byl použit i na žalobce, neboť tam se mluví jen O definitivním zaměstnanci, ne tedy jen o úředníku, podúředníku a zřízenci. Definitivním zaměstnancem však byl, jak shora dovozeno, i žalobce.
N e .i vy š š í s o II d

nevyhověl

dovolání.

Důvody:

Jádro tohoto sporu tkví v otázce, zda se na žalobce vztahuje ustanovení § 7 odst. 6 stanov pensijního fondu čsl. státních drah, jehož použila stMní

jest v tomto

železniční správa při rozhodování o žalobcově
případě použíti ustanovení § 7 odst. 1 těchže

pensi,

či

zda

stanov. Není
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sporné, že žalobce byl pomocným zaměstnancem čsl. státních drah a že
se zpětnou platností od 26. července 1931 byl jeho služební poměr p<:>_
mocného zaměstnance podle § 135 vlád. nař. čís. 15/1927 sb. z. a ll,
změněn ve služební poměr zřízence čsl. státních drah. Pomocní zaměst
nanci, jejichž služební poměr byl změněn ve služební poměr zřízence
čsl. státních drah, jsou podle § 135 odst. 1 vl. nař. čis. 15/1927 sb. z.
a n. co do služebního poměru postaveni na ro)!eň zřízencům čsl. státních drah. Podle odst. 2 § 135 jde tu o nový služebni poměr a podle
odst. 3 téhož paragrafu platí co do tohoto služebního poměru všechny
předpisy upravující služební poměr zřízenců ve znění nyní platném i se
změnami a doplňky vyplývajícími z tohoto vládního nařízení. Uvedená
změna značí zabezpečení nevypověditelnosti služebního poměru, neznamená však přestup ze služební skupiny pomocných zaměstnanců do ně
které kategorie zřízenců. Služební poměr těchto pomocných zaměstnanců
jest určen rozsahem práv a povinností definitivně ustanovených zří
zenců, při čemž však jejich platové poměry zůstávají tímto přestupem
nedotčeny a zaměstnanci, o něž jde, se čítají i nadále na systemisovaný
stav pomocných zaměstnanců. Ježto však pomocní zaměstnanci, jejichž
služební poměr byl takto změněn, jsou co do služebního poměru postaveni na rove,ň zřízencům čsl. státních drah a jsou tudíž nevypovědi
telni, vztahují se na ně zejména ustanovení §§ 114 a násl. služebního
řádu pro zaměstnance čsl. státních drah o přeložení do výslužby.' (Viz
důvodovou zprávu k § 135" uveřejněnou ve Sborníku služebního a platového práva státních a liných veřejných zaměstnanců, II. svazek, str.
178-179.) Platí pro ně též zvláštní ustanovení § 119 odst. 4 vlád. nař.
čís. 15/1927 sb. z. a n., že při přeložení do výslužby se zastaví jejich
služební plat dnem, v němž pomocný zaměstnanec, byv o přeložení do
výslužby vyrozuměn, byl činné 3lužby sproštěn. Naprotí tomu pro
ostatní pomocné zaměstnance, jejichž služební poměr nebyl podle § 135
změněn, platí beze změny dosavadní předpisy o rozvázání služebního
poměru (výpovědí, propuštěním, dobrovolným odchodem). (Víz důvodo
vou zprávu k § 119 pozn. 2 na str. 175.) Bylo již řečeno, že změna služebního poměru podle § 13~ se nedotýká poměrů platových, neboť
v § 136 jsou vyznačena - a to výčetmo - ustanovení o platových poměrech pomocných zaměstnanců, jež platí i pro zaměstnance, jejiChž
služební poměr byl změněn podle § 135 ve služební poměr zřízence.
V § 136 se odkazuje nejen na ustanovení o služebním platu, nýbrž i na
ustanovení o platech odpočivných a zaopatřovacích, obsažené v druhé
části dílu ll., vyjímajíc § 128. Za jakých podmínek vzniká pro zaměst
nance uvedené v § 135 nárok na pensi, není však ve vládním nařízení
čis. 15/1927 sb. z. a n. stanoveno. V § 126, odst. 3 se jen praví, že pro
pojištění pomocných zaměstnanců v pensijním londě čsl. státních drah
mají býti v dosavadních předpisech provedeny změny vyplývající z ustanovení tohoto dílu, čímž bylo uloženo ministerstvu železnic, by pří
slušné změny provedlo úpravou stanov pensijního fondu čsl. státních
drah. (Viz důvodovou zprávu k § 126 pozn. 3. na str. 176 uvedeného
sborníku.) Také v § 118 služebního řádu pro zaměstnance čsl. státních
drah se praví, že o nároku na výslužné obsahují ustanovení stanovy
pensijního fondu čsl. státních drah. Otázku nabytí nároku (vzniku ná-

- - CIS.

1.jlj.~:J-

1097

roku) na pensi jest proto posuzovati podle příslušných ustanovení stanov pensijního fondu čsl. státních drah. Tyto stanovy obsahují v § 7
podrobné předpisy o »nároku člena (pensijního fondu) na pensi«.
V odst. 3 § 7 jest ustanoveno, za jakých podmínek nabývá nároku na
pensi pomocný zaměstnanec, jestliže byl státní železní ční správou ze
služeb vypověděn a v odst. 6 § 7 jsou pak upraveny případy, ve kterých
pomocný zaměstnanec, ač jinak vyhovuje podmínkám podle § 7 odst. 3
čís. 1, nemá přece na pensi nároku, protože nedovršil šedesátý rok věku
přede dnem zániku služebního poměru. Tato ustanovení se vztahují
zřejmě jen na pomocné zaměstnance, kteří byli ze služeb vypověděni a
jejichž služební poměr výpovědí zanikl, nelze je však vztahovati na takové pomocné zaměstnance, jejichž služební poměr byl podle § 135
změněn v nevypověditelný služební poměr zřízence a kteří byli dáni do
trvalé výslužby. Jest nesporné, že žalobcův služební poměr nebyl vypověditelný a že žalobce také skutečně ze služby vypověděn nebyl, nýbrž
že byl dán z moci úřední na trvalý odpočinek (do trvalé výslužby) podle ustanovení § 115 odst. 3 e) služebního řádu. Stanovy pensijního
fondu čsl. státních drah neobsahují zvláštního ustanovení o tom, za jakých podmínek nabývají nároku na pensi pomocní zaměstnanci, jejichž
služební poměr byl podle § 135 vlád. nař. čís. 15/1927 sb. z. a n. změ
něn ve služební poměr zřízenecký a kteří byli přeloženi do výslužby.
Z toho, co bylo již vyloženo, vyplývá jen záporný závěr, že na tyto zaměstnance nelze použíti ustanovení § 7 odst. 3 a 6 stanov pensijního
fondu. Jest proto věcí výkladu pensijních stanov, kterého jiného z jejich
ustanovení jest na tyto zaměstnance použíti. Oba nižší soudy vyslovily
právní názor, že jest v tomto případě použíti ustanovení § 7 odst. 1 pensijních stanov o tom, za jakých podmínek nabývá nároku na pensi definitivní zaměstnanec, který byl přeložen do výslužby. Dovolací soud
schvaluje tento názor, vycházeje při tom z těchto úvah: Nabytí nároku
na pensi jest v § 7 pensijních stanov upraveno 11a základě povahy služebního poměru. Zaměstnancl!, jejichž služební poměr jest definitívní a
které proto nelze vypověděti, nýbrž jen přeložiti do výslužby podle
§§ 114 a násl. služebního řádu, se týká ustanovení § 7 odst. 1 pensijních stanov, které přiznává jim nárok na pensi za podmínek výhodněj
ších, než jsou stanoveny v § 7 odst. 3 pro pomocné zaměstnance, kteří
mohou býti státní železniční správou vypověděni ze služeb a jejichž služební poměr výpovědí zaniká. Tyto rozdíly mají základ právě v různosti
služebního poměru, totiž v tom, zda služební poměr jest definitivní či
vypověditelný. V § 7 pensijních stanov se také přesně rozeznává mezi
»vstupem do výslužby« a »zánikem služebního poměru výpovědí«. Pře
ložení do výslužby nese s sebou podle § 7 odst. 1 nabytí nároku na
pensi za podmínek tam dále uvedených. Ustanovení § 136 vlád. nař.
čís. 15/19027 sb. z. a n., pokud poukazuje na předpisy druhé části dílu
ll., vyjímajíc § 128, brání ovšem tomu, by pomocný zaměstnanec v poměru zřízence podle § 135 obdržel pensi ve vyšší výměře, než ostatní
pomocní zaměstnanci, ale to se týká jen výše pense, nikoli" nabytí nároku na pensi, což správně vystihly nižší soudy, když pří znaly žalobci
nárOk na pensi jen ve výměře stanovené pro pomocného zaměstnance.
Odvolací soud nepochybil ani I' tom, že rozeznával mezi předpoklady
pro vznik pensijního nároku a pro výši pense, neboť tento rozdíl činí
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také stanovy pensijního fondu, ježto v § 7 upravují zvlášť předpoklady
pro nárok čiena na pensí a p~~ v § 8 zase .zvláŠť výměru čl~~ovy pens~.
Ani ustanovení § 5 odst. 2 CIS. 1 pensl]mch stanov, na nez poukaZUje
dovolatel, nebrání tomu, by nabytí nároku na pensi u žalobce jako pomocného zaměstnance, jehož služební poměr byl podle § 135 změněn ve
služební poměr zřízence, bylo posuzováno podle § 7 odst. 1 pensijních
stanov, neboť v § 5 odst. 2 se upravuje jen pensijní základna, nikoliv
nárok na pensi a podmínky jeho vzniku. Dovolate1 sice správně vykládá,
že platnost ustanovení § 128 vládního nařízení čís. 15/1927 sb. z. a n.
pro pomocné zaměstnance, jejichž služební poměr byl podle § 135 změ
něn ve služební poměr zřizence, byla v § 136 vyloučena proto, že služebni pomčr těchto zaměstnanců jest nevypověditelný, kdežto v § 128
se předpokládá pro nabytí nároku na pensi výpověď ze služby, avšak
odvolací soud právě z tohoto vyloučení platnosti ustanovení § 128 pro
uvedené zaměstnance zcela případně dovodil, že se tím dává na jevo,
že pro tyto zaměstnance platí o vzniku pensijniho nároku jiné předpisy,
než pro ostatní pomocné zaměstnance.
čis.

13896.

Pracovní soudy (zákon ze dne 4 ..července 1931, čís. 131 sb. z. a \1.).
Spor advokáta s klientem o zaplaceni odměny a výloh nepatří před
pracovní soud, jenž projednávat původnl spor.
U slanoveni § 94, druhý odstavec, j. n. plat! jen pro příslušnost
soudů řád n }' C h, nikoliv i pro příslušnost pracovního soudu.
(Rozh. ze dne 27.

října

1934, Rv II 718/34.)

Žalobu o zaplacení palmare 12.000 Kč z pracovního sporu podal advokát na klienta u pracovního soudu, u něhož byl veden původní spor.
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal dílčím rozsudkem pro
uznání žalovaného povinným zaplatiti žalobci 4.00,0 Kč. O d vol a c í
s o u d usnesením napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Napadeným
rozsudkem jako dílčím rozsudkem pro uznání byl žalovaný povinným
uznán zaplatiti žalobci 4.000 Kč do 14 dnů pod exekucí. Proti tomuto
rozsudku podává žalovaný odvolání a činí návrh, by pracovní soud byl
uznán za nepříslušný a rozsudek pro uznání byl zrušen, pokud se týče
změněn v ten smysl, že se žalobcův návrh na vydání rozsudku pro
uznání zamítá) pokud se týče, že se žaloba odmítá pro věcnou nepřísluš
nost též co do uznané částky. Jako odvolací důvody uplatňuje žalovaný
kusost řízení, nesprávné právní posouzení a zmatečnost. Jde však jen
o odvolací důvody podle § 471 čís. 6 c. ř. s., pokud se týče o § 477 čís. 3
c. ř. s. a proto byla věc v neveřejném sedění rozhodnuta. Pokud žalovaný uplatňuje kusost řízení, jelikož první soud podle protokolu o námitce nepříslušnosti nerozhodl, byla vadnost již odstraněna usnesením
pracovního soudu ze dne 9. dubna 1934, kterým opravou rozsudku bylo
do rozsudku pojato usnesení, že se námitka věcné nepříslušnosti zamítá.
Ve věci samé není odvolání odůvodněno. Neníť žádným zákonitým usta-

novením vyloučeno, že příslušnost podle § 94 druhÝ' odstavec j. n. nemá
místa pro pracovní soud. Ani ratio pracovního zákona proti tomu nemluví, že ustanovení § 94 druhý odstavec j. n. pro pracovní soudy neplatí. Také názor odvolatele, že se výrok § 94 j. n. »poplatky a výlohy«
nevztahuje na palmare advokátů, jako v souzené věci, jest mylný. Také
úzký výklad odvolatele v tom smyslu neodpovídá zákonným ustanovením
a judikatura a literatura připouští příslušnost podle § 94 druhý odstavec
j. n. i ohledně palmare právních zástupců. Plným právem proto prvni
soudce námitku věcné nepříslušnosti zamítl. Tímto odvolacím usnesením
je též vyřízena stížnost žalovaného proti usnesení ze dne 9. dubna 1934.
Do usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání i rekurs.
Ne j vy Š š í s o ud vyhověl dovolání, zrušil usnesení odvolacího soudu
i částečný rozsudek pracovního soudu jako zmatečné a zároveň k dovolání zrušil i řízení předcházející rozsudku pracovního soudu jako zmatečné a odmítl žalobu.
Důvody:

Odvolací soud praví sice ve svém rozhodnutí, že se obmezuje na dů
vod zmatečnosti. Ve skutečnosti obírá se i výtkou mylného právního posouzení věci a vyřizuje celé odvolání žalovaného i věcně. Odvolací soud
měl proto vydati rozhodnuti ve formě rozsudku; vydal-li je mylně ve
formě usnesení, byl žalovaný oprávněn brániti se buď dovoláním nebo,
rekursem. (Srov. plenární rozhodnutí čís. 1309 sb. n. s.) Žalovaný použil obojího opravného prostředku, tedy i dovolání právem. Podle § J
zák. ze dne 4. července 1931 čis. 131 sb. z. a n. jsou pracovní soudy
výlučně příslušné rozhodovati O sporech z pracovního, služebního nebo
učebního poměru založeného sonkromoprávní smlouvou, vzniklé mezi
zaměstnancem a zaměstn2vate-Iem, jakož i v určitém případě mezi zaměstnanci téhož zaměstnavatele. Příslušnost pracovního soudu jest tedy
přesně vymezena -j ve směru osobním i věcném a soud pracovní musí ji
zkoumati z úřadu, zejména i otázku, zda spor náleží před pracovní soud.
Nejde-li vůb~c o spor patřící před soud !Jracovní, jest řízení i rozhodnutí zmatečné (§28 čís_ 3 zák. čís. 131/1931 sb. z. a n. a § 477 čís. 3
c. ř. s. a 513. c. ř.s.). Ke zmatečnosti jest .hleděti i ve vyšších stolicích,
když se k nim dostane věc přípustným opravným prostředkem. Jde tedy
o otázku, zda spor advokáta proti jeho klientu o zaplacení odměny a
výloh náleží před pracovní soud. Ježto strany nepatří k okruhu osob,
uvedených v § 1 odst. (1) zák. o prac. soudech a ani předmět sporu ne. spadá pod některé z ustanovení § 2 cit. zák., bylo otázku tuto zodpověděti záporně. Žalobce nemůže se dovolávati ani ustanovení § 94 druhý
odstavec j. n., jež platí pro úpravu příslušnosti soudů řádných. Zákon
O soudech pracovních jest však lex specialis a má o příslušnosti ustanovení zvláštní v 'l§ 1, 2' a 3 cit. zák. a jen podle nich jest otázku posuzovati. Ježto podle těchto ustanoveni nenáleží pracovnímu soudu rozhodovati o věci, o niž tu jde, bylo rozhodnuto, jak ve výroku uvedeno.
čls.
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Pro otázku, zda jsou tu předpoklady přednostního pořad! převod
ního poplatku, je nerozhodné, zda na platebním rozkaze byla připoiena
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doložka vykonatelnosti, aniž záleží na tom, jaké má tato doložka datum, nýbrž je zkoumati jen, zda jsou splněny předpoklady § 72 zákona
ze dne 9. února 1850, čís. 50 ř. zák., § 216 Cls. 2 ex. ř. a čl. III odst. 14
nařízení min. financí ze dne 3. května 1850, čís. 181 ř. zák,
Odpor proti přikázání poplatku v přednostním pořadí z důvodu, že
byl v~ne~n odpor a. žádáno o ?dpis poplatku, poněvadž prý nedošlo
k realtsacl smlouvy, jest odkázati na pořad správn!.
Poplatek z převodu o s o b ní koncese nepožívá přednostního práva
při rozvrhu výtěžku nemovitosti.
Při směně nemovitosti nejsou převodní poplatky jednotným dluhem
požívajícím přednostního práva nedílně na obou nemovitostech, nýbrŽ
na každé ze směněných nemovitosti požívá zástavního práva jen p0platek, připadající na nemovitost, jíž se přímo týká.
(Rozh. ze dne 31.

října

1934, R I 1024/34.)

Rozvrhuje nejvyšší podání za exekučně vydraženou nemovitost nes o udp r v é s t o I i ce k odporu vymáhajíciho věřitele
v přednostním pořadí převodní poplatek z platebního rozkazu ze dne 22.
listopadu 1933, ani poplatek z převodu osobní koncese ani poplatek
z převodu nemovitosti, za niž byla vydražená nemovitost směněna. R ek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. D ů vod y: Stěžovatel
napadá usnesení prvého soudu ve třech bodech. Především, že nebyl
přikázán k hotovému zaplacení v přednostním pořadí převodní poplatek
. z platebního r'0zkazu ze dne 22. listopadu 1933 v částce Kč 12.960'90.
~vrdí, že stačí, je-li na platebním r'0zkaze doložka vykonatelnosti. Jest
sIce na tomt'0 platebním rozkaze datum doložky dřívější než datum vystavení, ale okolnost ta jest významu podružného a soud jest vázán platebním rozkazem potud, že nemůže přezkoumávati, zda byl vyměřen
právem, či nikoliv. Avšak stěžovatel přehlíží, že zkoumati exekuční titnl
ve směru formálním jest povinností soudu. V souzeném případě nezkoumá, zda byl plateb ni příkaz vydán právem, či neprávem, nýbrž zda jest
formálně bezvadný. A tu správně usoudil soud prvé stolice, že platební
rozkaz, na kterém se potvrzuje vykonatelnost dříve, než byl vystaven,
nelze za formálně bezvadný považovati. Z toho důvodu odporu vyhověl.
Rovněž důvodně bylo vyhověno odporu i v druhém případě, '0 kterém se
stížnost zmíňuje, pokud totíž jde o poplatek z převodu hostinské koncese, ježto není zřejmo ze spisu vůbec, že šlo o koncesi radikovanou a
při koncesi osobní nelze poplatek z převodu .stěžovateli přiznati vůbec,
tím méně v pořadí přednostním. Aní část převodního poplatku ohledně
směněné usedlosti nelze přikázati stěžovateli, ježto se poplatek ten týká
jiné nem'0vitosti než nemovitosti vydražené.
přikázal

Ne j vy Š š í s o u d vyhověl dovolacímu rekursu českosl'0venského
státu potud, že mu příkázal v přednostním pořadí převodní poplatek
z platebního rozkazu ze dne 22. listopadu 1933 a poukázal v tomto
směru vymáhajícího věřitele s jeho odporem na pořad správní, jínak dovolacímu rekursu nevyhověl.

Důvody:
Připojení doložky vykonatelnosti na platebním rozkazu ze dne 22.
.listopadu 1933 bylo zbytečné, poněvadž převodní poplatek požívá zástavního práva přednostního i když není dosud vykonatelný. Pro rozhodování, zda jsou tu předpoklady pro přednostní pořadí převodního poplatku, je nerozhodné, zda na platebním rozkazu byla připojena doložka
vykonatelnosti a nezáleží na tom, jaké má tato doložka datum, nýbrž je
zkoumati j<;n, zda jsou splněny předpOklady § 72 zák. čís. 50/1850,
§ 216 druhy odstavec ex. ř. a čl. III odst. 14 nařízení mín. financí čís.
181/1850. V souzeném případě jsou splněny podmínky těchto předpisů
a proto musí býtí poplatek přiznán v přednostním pořadí. Pokud se však
vymáhající věřitel v odporu obrací proti nároku samotnému, pokud se
týče proti jeho trvání, uváděje, že byl vznesen odpor a žádost za odpis
tohoto ~oplatku, poněvadž prý nedošlo k realisaci smlouvy, bylo odpor
odkázatI na pořad správní, neboť tuto otázku nemůže řešiti soud nýbrž
úřady správní (srov. zejména rozh. n. s. sb. čís. 12646).
'
Jinak však dovolací rekurs není oprávněn. Poplatek z převodu osobní
koncese nepožívá přednostního práva při rozvrhu výtěžku nemovitosti.
Při směně nemovitostí nejsou převodní poplatky jednotným dluhem, požívajícím přednostního práva nedílně na obou nemovitostech, nýbrž na
každé ze směněných nemovitostí požívá zástavního přednostního práva
jen poplatek, připadající na nemovitost, jíž se přímo týká.

čís.
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Příslušenstvím živnostenského podniku jsou i zásoby zboží, jež jsou
věnovány účelu provozu podniku, pokud jest jich zapotřebí k dalšimu
n~rušenému provozu podniktt; u hotelových podniků i příslušné zásoby

V1na.

Byly-Ii zásoby vlna předány vnucenému správci hotelového podniku
a tento použil části z nich pro provoz tohoto podniku, jest výtěžek
z toho zařaditi do příjmů vnucené správy.
(Rozh. ze dne 3,1.

října

1934, Rl 1026/34.)

VyřiZUje účet vnuceného správce nemovitostí, na nichž byly hotelové
podmky, sraz i] s o udp r v é s t o I i c e z příjmů částku za prodaná
vína. Rek u r sní s o u d změnil napadené usnesení v ten rozum. že
nemá dojíti ke srážce toho, co bylo strženo za prodané víno. D ů vod y:
Soud prvé stolice odůvodnil napadené usnesení tím, že prý v obou hotelových podnicích se nacházející zásoby vína nejsou příslušenstvim
vnucené správy a nemovitosti ani zásobami vnuceného správce v hostinské a výčepní živnosti. Naproti tomu tvrdí rekurenti, že vinné sklepy,
které tu jsou, jsou podle § 294 obč. zák. příslušenstvím nemovitostí nuc
ceně spravovaných. K tomuto názoru rekurentů helze se přikloniti, ježto
hotelový podnik lze provozovati, i když není vinný sklep, a i když vinné
sklepy tu snad jsoucí nejsou určeny k trvalému užívání hotelu. Na vinné
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něž
telům nuceně

jde, je pohlížeti spíše jako na zásoby zboží, jež patři hospravovaným. Z těchto zásob zboží může vnucený správce
prodati ve spravovaných podnicích potřebné množství. Výtěžek tvoří
část příjmu podníků nuceně spravovaných.
jen, kdyby bylo prodáno
vnuceným správcem ze skladu víno, jež bylo zabaveno, bylo by nejprvé
uspokojiti z výtěžku zástavní pohledávky věřítelů. ježto vínný sklep není
zastaven, připadá výtěžek z prodaného vína k příjmům vnucené správy,
nelze ho tedy vydati povinným. Ohledně výtěžků z prodaného vína bylo
tudíž rekursu, jak výše uvedeno, vyhověno (Neumann § 344 ex. ř.).
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu dlužníků.
sklepy, o

Důvody:

Nesporno jest, že vnucenou správou nemovitosti stěžovatelů byly jejich hotelové podníky na ních se nacházející podrobeny vnucené správě.
Tím však bylo i příslušenství těchto podníků postiženo vnucenou správou. Za příslušenství živnostenského podniku jest považovati i zásoby
zboží, jež jsou věnovány účelu podniku, pokud jest jich zapotřebí k dalšímu nerušenému provozu podniku, u hotelových podniků zajisté též pří
slušné zásoby vína. Že stěžovateié sami zaetávali tento názor, vyplývá
z protokolft o zavedení vnuceného správce, kde byla řeč i o zásobách
zboží, obzvláště o zásobách vína, jež byly vnucenému správci odevzdány
aniž stěžovatelé vznesli námitkv nebo se zmiňovali o svých nárocich
ted' .uplatňovaných. jen vymáhiijicí věřitelé upozorňovaii, že nabyli
práva zástavního k zásobám vína, jež však zaniklo zavedením vyrovnacího řízeni. Vnucený správce udal, že ho stěžovatelé nijak neupozor,ňo
valí, že zásoby vína nelze považovati za zásoby hotelových podniku.
Stěžovatelé sami připustili, že používali zásob vína i pro provoz hostinské živnosti spojené s hotelovými podniky, a byli by zajisté nadále
tak činili jako činil vnucený správce. Zásoby vína byly za souhlasu stě
žovatelů předány vnucenému správci při zavedení vnucené správy hotelových podniků a použil-Ii tento části v ceně 8.619 Kč a 2.376 Kč pro
provoz těchto podniků, zařadil rekurs ní soud právem tento výtěžek do
příjmů vnucené správy, Netřeba řešiti otázku, zda veškeré zásoby vína
ve vinném sklepě stěžovatelů lze považovati za příslušenství hotelových
podniků, nýbrž bylo řešiti jen otázku, zda uvedenou část zásob vína, spotřebovanou vnuceným správcem pro účely podniku v obdobi zde v úvahu
přicházejícim, nutno pokládati za přislušenství podniku, a tuto otázku
bylo zodpověděti kladně, jak již bylo dolíčeno. Na tom nemění nic okolnost, že ustanovení § 344 ex. ř., jehož se rekursní soud dovolává, zde
nedopadá, jakož i okolnost, že vymáhající věřitelé znovu zabavili zásoby vína.
čís.
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Zákon ze dne 22. února 1934, čÍs. 34 sb. z. a n., o dočasných opav exekučním a konkursním fizen! proti nezaměstnaným..
"
Pro určení výše příjmu podle § 4, odstavec (2) zákona rozhoduji nejen ohledy na výživu, nýbrž ; závazky nezaměstnaného, jež mohou bý,ti
u zaměstnanců téhož oboru, avšak mzné kategorie, rozdllné.
třeních

U osoby, jež prováděla samostatnou výdělečnou .činnost neměla
mzd? podle. mzdové~o ~arifu ani mzdu v místě obvyklou a ~da jejich
z~estnancu byla ruzna podle druhu práce, neni měřítkem pro výšku
poJltlu podl~ § ,:i odstavec 2 zák~lDa nejnižší mzda zaměstnance nejnižší
kategor~e~ nybrz. ~zda !?hO zamestnance, ~t~rá. by n~hrožovala výživu
osoby, Jez pr~W~?ela. dříve s~ostatnou vydelecnou cinnost, a poskytovala mu aspon castecnou moznost, aby svým závazkům z dřívějších dob
mohl dostáti, což lze řešití jen pro každý případ zvlášť.
(Rozh. ze dne 31. října 1934, R I 1055/34.)
,K o ~ k u r ~ n í s o u d o,dložil k návrhu dlužníka Otty P-a rozhod-

~utJ o navrhu ceskoslovensk~ho státu, by na jmění Otty P-a byl vyhlásen ko!'kurs, podle § 4 (2) zakona ze dne 22. února 1934, čís. 34 sb. z.
~ n. a: ?o 31. .prosince W34. D ů vod y: Konaným šetřením zjištěno,
ze dluzmk, ,:,a]ltel fIrmy josef T., provozující samostatnou výdělečnou·
čmnost, musll se pro hospodářské poměry této činnosti vzdáti a již kon-

cem roku 1929 zastavil výrobu korkových isolací a od konce roku 1930

vůbec neprovozuje továrni živnost. Toto zastavení činnosti bylo také
ohlášeno i okresnímu úřadu v P. i berní správě a Dkresní Úř2d vzal oznámeni na vědomí sdělením ze dne 16. dubna 1934. Dále jest zjištěno opis~m roz~odnutí mInIsterstva Národní obrany, že dlužník jako nadporučlk v z~lo~; má výslužné 1.235 Kč ročně, připlatek 248 Kč, jednotný
drahotm pndavek 5.126 Kč a přídavek na dvě děti 2.400 Kč a přidavek
z~ ..zranění 600 Kč. Zřejmo tudíž, že dlužník nemá příjem rovnající se
pr1Jmu uvedenému v odstavci (1) § 4 zákona čís. 34/1934. Rek u r s n i

s o u d zamítl návrh dlužníka, by rozhodnutí o návrhu na prohlášení
konku.rsu bylo odloženo do 31. prosince 1934. D ů vod y: Podle výslovneho u~tan()veni § 4 (2) zákona ze dne 22. února 1934 čís. 34 sp.
z; a n. Je trepa dvou podmínek, by mohlo býti vyhověno návrhu dlužmka, by rozhodnutí o návrhu na prohlášení konkursu bylo odloženo do
31. prosmee 1934. Nejprve je třeba zjistiti, že jde o osob11, která pn?vozoyala sa,:,ostatnoll, výdělečnou činnost a Inusila se jí pro hospodářské
pomery vzdatL Podl1J1I1ka tato jest u dlužnika Otto P-a splněna neboť
~est n.~~r:orné: že provozoval tovární výrobu isolací, a prvým ;oudem
jest Zjlsteno, ze provozování živnosti té zastavil a také zastavení ohlásil
I ber,n! ~prá~ě, i okr,esl:~rnu úřadu. Zjištění to stěžovatelka ani nenapadá,
na!,l11ta len, ze se ?ohlas~ní to stalo až v dubnu 1934, tedy po tom, když
vesel v pIa tnost zakoll ČIS. 34/1934 sb. z. a n., takže se prý na něho zák?n ten nevztahuJe. Názor ten však nemá v zákoně oporý a proto tato
nan;l!ka n~?bstoJl. Druhou podmínkou jest, že dlužník nemá příjem rovna]ICI SepnjlllU uvedenému v odst. (1)~, 4 cit. zák., t. j. příjem rovnající
Se m~dě při plném zaměstnání v oboru osoby uvedené v odst. (1) podle
platneho mzdového tarifu nebo mzdě v místě obvyklé. Při tom v odst. (l)
]~~ o o,sobJ: podrob:,"é povmnému nemocenskému pojištěni. V souzeném
Pr:pa~e ovsem .nen, podle doslovu zákona zcela jasno, jaký příjem by
mel. byh vza! ke sro."~ání. Prvý soud však ,zjistil z dokladu předložené.\lo
dluzmkem, ,ze poblra od mInIsterstva narodm obrany výslužné s 'pří
davky ve vyš, 7.209 Kč, nehledě ku přídavku na děti ve výši 2.400 Kč.
C
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Jest jisto že zaměstnanec v oboru živnosti dlužnikovy s příjmem
7.209 Kč 'byl by podroben povinnému ne mocenskému pojištění. Podle
toho má dlužník příjem rovnající se příjmu uvedenému v odst. (I) § 4
zák. čís. 34/1934 sb. z. a n. a není u něho splněna druhá podmínka tohoto předpisu.
Ne j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

Žalobou, zadanou na okresním soudě, domáhali se žalobci jako postupníci na žalovaném družstvu vrácení zbytku stavebního vkladu
23.294 Kč, jejž jejich postupitel složil žalovanému družstvu v roce 1925.
Námitku věcné nepříslušnosti s o udp r v é s t o I i ce zamítl. R ek u r s n' í s o u d vyhověl námitce a odmítl žalobu.
Ne j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

Důvody:

Rekursní soud nevyslovil, jak míní dovolací rekurent, názor, že
osoby, jež provozovaly samostatnou výdělečnou činnost a musily se jí
pro hospodářské poměry vzdáti, jsou vyloučeny z ochrany proti exekuci
a konkursu, mají-li sebe menší příjem, nýbrž vyslovil jen, že není z § 4
odstavec (2) zákona čís. 34/34 sb. z. a n. jasno, jaké měřítko jest vzíti
pro výši příjmu. V tom má sice pravdu, avšak pomůcku poskytuje dů
vodová zpráva (tisk. čís. 1211), podle níž jest důvodem ochrany jednak
nebezpečí, že si nezaměstnaný nemůže často opatřiti ani nejnutnější potřeby k výživě své a svých rodin, jednak, že nemají aní prostředky
k plněni závazků převzatých v době, kdy ještě krise nebylo. Rozhodují
tudíž pro určení výše příjmu podle § 4 odstavec (2) zákona nejen ohledy
na výživu, nýbrž i na závazky nezaměstnaného, jež mohou býti u zaměstnanců téhož oboru, avšak různé kategoríe, rozdílné. Osoba, jež prováděla samostatnou výdělečnou činnost, neměla mzdu podle mzdového
tarifu ani mzdu v místě obvyklou a mzda jejích zaměstnanců byla různá
podle druhu práce a nemusí proto měřítkem pro výšku příjmu podle§ 4
odstavec (2) zákona býti nejnižší mzda zaměstnance nejnižší kategorie,
nýbrž mzda toho zaměstnance, která by neohrožovala výživu osoby, jež
prováděla dříve samostatnou výdělečnou činnost a poskytovala mu
aspoň částečnou možnost, aby svým závazkům z dřívějších dob mohl
dostáti, což lze řešiti jen pro každý případ zvláště. Dovolací rekurent
má podle zprávy ministerstva národní obrany výslužné, jež i s přídav
kem za zranění a s přídavky na děti činí ročně 9.608 Kč 40 h, tedy mě
síčně 800 Kč 70 h, což nepřesahuje mzdu zaměstnance podrobeného nemocenskému pojištění, jakž patrno z § 6 zákona z 8. listopadu 1928
čís. 184 sb. z. a n., byť by stačil tento příjem k opatřen! nutné výživy,
neposkytuje vůbec možnost, aby mohly býti aspoň částečně spláceny
dluhy z doby před hospodářskou krisí, zejména an dovolací rekurent
jen na daních dluží podle navrhovatelky 754.214 Kč 75 h.
čis.

13900.

Pokud spor o vráceni zbytku stavebniho vkladu, jenž byl složen pří
nájmu bytu v družstevním domě, spadá pod § 49 čis. 5 j. n" třebaže žálované družstvo ve sporu namitalo, že stavebni vklad byl vázanou půj
čkou poskytnutou družstvu.
Soud příslušný podle' § 49 čís. 5 j. n. pro postupitele platí i pro po.
stupníka.
(Rozh. ze dne 3 L

října

1934, R I 1136/34.)

Důvody:

Otázku, o niž tu jde, řešil nejvyšší soud již v rozhodnutí čís. 8217
sb. n. s., kde dovodil, že o námitce nepříslušnosti jest rozhodnouti jen
na základě údajů žalobcových, nikoliv však jen těch, jež jsou v žalobě,
nýbrž i údajů přednesených v ústním jednání o námitce, a že na pří
slušnost dovolaného soudu jest uznati, ukáže-li se, že sporná věc by
patřila na dovolaný soud podle toho, jak žalobce svůj žalobní nárok
Pádle jeho skutkového a právního podkladu opodstatňuje. Zda tento
základ jest po právu, čili nic, nelze are i v tomto mezisporu zkoumati,
neboť to se dotýká již věcné oprávněnosti žalobního nároku. V důsledku
této právní zásady nelze tedy námitku nepříslušnosti soudu opírati o to,
že tvrzený skutkový a právní základ jest nesprávný. Podotknouti jest,
hledíc k případu, o který tu jde, že postup pohledávky, působící jen
změnu v osobě věřitele, nedotýká se důvodů věcné a místní příslušnosti,
pokud se nezakládají ve zvláštních osobních poměrech oprávněného
nebo zavázaného (srov. rozh. Čí,s. 253 sb. n. s.). V Souzeném případě
domáhají se žalobci podle svého přednesu jako postupníci vrácení
zbytku stavebního vkladu, který jejich postupitel složil žalovanému
družstvu vroce 1925, a tvrdí, že žalované družstvo pronajalo postupiteli
ve svém domě byt smlouvou ze dne 10. dubna 1925, že jednou pod,mínek nájemní smlouvy bylo, že nájemník složí na byt stavební vklad
40.000 Kč, že vklad složil dne 30. dubna 1925, že dopisem z 21. pro,SlUce 1932 vypověděl nájem bytu i stavebního vkladu podle smlouvy
na půl roku, že žalovaná strana vzala výpověď na vědomí dopisem
z 28 .. pr?SIOCe 1.932, že se však zdráhá zbytek stavebního vkladu vyplatItI. Zalovana strana opodstatňuje námitku věcné nepříslušnosti
tvr!',ením, že stavební. vklad byl v á z a n o u pů j č k o u poskytnutou
druzstvu, že tato povaha stav;bních vkladů byla určena výslovně dodatkem k § 2 stanov u'snesenym na valné hromadě dne 17. listopadu
1932, a ž: pr~to. žalobní nárok není nárokem ze smlouvy nájemní. Tato
nan;~tka, Je nal~l1tk~u hmotněpr~vní, jejímuž řešení nelze v mezisporu
" pnslusnost predblhatJ, neboť zalobci trvají na tvrzení, že pro žalobní
narok ne~lat: stanovy dru~stva, nýbrž ujednání z 10. dubna 1925. Prvý
; so~dspravne r?zp?z~al, z~ podle obsahu tohoto ujednání bylo p o dr:' 1 n k o u uzavrem naJemm smlouvy, že nájemník složí stavební vklad.
S10 tu o .odkládací výminku, na níž záviselo nabytí Práva, t. j. účinek
najmu. Když proto n~ní ~alobci jako postupníci nájemníka Se domáhají
\ypl~Ce~1 zbytku slozeneho stavebního vkladu, jde podle skutkového
" pravn)ho opodstatnění žalobního nároku' o spor ze smlouvyn~j.emní,
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jenž se netýká ani bytí smlouvy, aní zaplacení činže,. takže jest opodstatněna příslušnost okresního soudu podle § 49 Č. 5 j. n.
čís.

13901.

Zákon ze dne 19. června 1931, čís. 100 sb. z. a rL, o základních ustanoveních soudního řízení nesporného.
•.
Dokud usneseni v nesporném řízeni nebylo účastniku fádně doručeno, nenabylo proti němu prftvní moci. Lhostejno, že tom~!o úča~íku
bylo zatim doručeno usneseni rekursniho soudu o rekursu Jmého ucastníka proti usneseni prvého soudu.
(Rozh. ze dne 31. října 1934, R I 1174/34.)
K návrhu poručenstva uložil s o udp r v é s t o I i c e usnesením
ze dne 13. září 1933 nemanželskému otci, by platil dítěti výživné:
tohoto usnesení stěžbval si jménem dítěte poručník co do výše vyzlvného. Rek u r sní s o II d usnesením ze dne 16. února 1934 napadené
usnesení potvrdil. Dne 14. dubna 1934 podal nemanželský otec do lIsnesení prvého soudu rekurs, jejž rek u r sní s o u d dne 8. .června I ~34
odmítl. D ů vod y: Stěžovatel napadá usneseni prvé stolice, ač sam
ve stížnosti uvádí, že mu bylo již v této věci dne 30. břema 1934 d~
ručeno usnesení soudu rekursního, vyvolané stížností pomčenstva dl~
těte. Stěžovatel Si neuvědomuje, že nelze v tomto období věci napadalt
lIsnesení soudu prvé stolice, když již rekursní soud usnesením ze !lne
16. února 1934 rozhodl a usnesení soudu prvého potvrdil. Soud rekursní jest svým usnesením vázán, a proto nelze nyní již napadati usnesení soudu prvé stolice stížností, ať již z důvodu jakéhokoliv. Stížnost
ta jest nyní proti usnesení soudu p.rvého nepřípustn~, stěžovatel. b~
snad mohl revisní stížností odporovatI usnesem rekursmho soudu, mk~lt
však napadnouti usnesení soudu prvé stolice, jež rekurs ní soud potvrdIl.
Do tohoto odmítacího lIsnesení podal nemanželský otec rekurs
k nejvyššímu soudu. N e j v y Š š í s o u d k tomuto rekursu zruš~1 napadené usnesení jakož i usnesení rekursníh?.. soudu .ze d?e 16. ~no!,a
1934 a usneseni prvého soudu ze dne 13. zan 1933 I S predchozlm nzením, pokud se týkalo návrhu poručenstva, jako zmatečné a uložil
prvému soudu, by po dalším řízení o návrhu znovu rozhodl.

po

čís.

Důvody:

Jak ze spisů patrno, nebyl stěžovatel, nemanželský otec,

niho soudu byl podle § 35 odst. (I) zákona čís. 100/31 sb. z. a n. pnpustný, ježto proti takovému usnesení není vyloučen výslovným zákonným ustanovením. Ovšem předpokladem pro to, by vyšší stolice
mohla ke zmatečnosti přihlížeti, jest, že se usnesení, jež na základě
provedeného řízení bylo vydáno, nestalo proti stěžovateli pravoplatným.
Podle § 33 odst. (1) zákona čís. 100/1931 sb. z. a n. má rozhodnuti,
kterému nelze odporovati opravným prostředkem, proti účastníki'lm úči
nek právní moci. Z doslovu, tohoto předpisu je patrno, že proti osobám,
které nebyly o rozhodnutí ani vyrozuměny, nemá usnesení právní moci
proto, že je mohou napadnouti opravným prostředkem (důvodová zpráva
k vládnímu návrhu:). Stěžovatel upIalňoval v rekursu, proti usnesení
prvního soudu, že nebylo mu vůbec doručeno, ježto doručení z 23. září
1933 nebylo provedeno podle zákonných předpisů. Podle spisu nařídil
první soud (§ 19 odst. (I) zákona čís. 100/31 sb. z. a n.), by usnesení
hylo stěžovateli doručeno do vlastních mkou (s modrým zpátečním
IistKem) a mělo tedy býti doručení provedeno podle předpisu § 106
c. ř. s., kterého podle § 34 uved. zákona má býti u,žito obdobně v nesporném řízení. První soud dal vyslechnouti doručný orgán o jeho postupu při doručení potvrzeném na zpátečním Ifstku. Podle jeho výpovědi odevzdal doručný orgán pouze v obchodní místnosti stěžovatelově
přítomnému bratru manželky stěžovatelovy oznámení, že zásilka bude
uložena na poštovním úřadě, což nemohlo nahraditi písemnou výzvu
předepsanou v § 106 druhý odstavec c. ř. s. a opětný pokus o doručení
podle tohoto předpisu. Nebylo proto toto doručení, platné, a poněvadž
se ani později doručení nestalo, nepočala lhůta k opravnému prostředku
pro stěžo,vatele a nebyl jeho rekurs proti usnesení p r v h í h o soudu
podaný 14. dubna 1934 opožděný, takže usneseni nenabylo proti němu
právní moci. ~ázor r.e~u~sního soud,u, že rekurs proti usnesení .prvního
soudu byl nepnpustny, lezto rekursm soud usnesením ze 16. únOra 1934,
jež bylo stěžovateli doručeno, již rozhodl k rekursu poručníka nemanžel,sk~ho dítět; a usn~sení prvního soudu potvrdil, není správný. Rekursm soud prezkoumaval ono usnesení, jen, pokud si stěžoval jménem
dítěte poručník, a když nevyhověl rekursu, nemohl nynějši stěžovatel
podati proti jeho usneseni opravný prostředek, ježto jím vzhledem
k usnesení prvního soudu, které ani nenabylo proti němu právní moci,
se mu žádná újma nestala.

O návrh.~

poručníka nemanželského ~ítěte n~ urče?! ~ýživ~ého vůbec ~lyšen! an~z
vyzván, by se do určité Ihuty o nem vYjadnl. Tlm byl. porus,:n predpls

druhého odstavce § 18 zák. čís. 100/1931 sb. z. a n. a Je tu duvod zmatečnosti § 41 g) tohoto zákona, k němuž jest podle (4.) odstavce tohoto
zákonného předpisu přihlížeti z úřadu, tedy i so~dem vyšší stolice,
k němuž věc došla kpřípustnémll opravnému prostredku. Rekurs k nejvyššímu soudu podaný stěžovatelem proti odmítavému usneseni rekurs-

13902.

• Nelz~ knihovně poznamenati žalobu, by bylo určeno, že žalobce dál
zalovanemu platně výpověď z komanditní společnosti, že nastalo zrušeni a likvidace komanditni společnosti a že žalovaný jest povinen dovoliti likvidaci společnosti. Lhostejno, že ZfUŠenim společnosti a její při
padnQu likvidací dojde k vypořádáni jmění společnosti, do něhož náležejí i nemovitosti, ohledně ni()hž byla poznámka navržena, a že jen žalovaný je oprávněn firmu zastnpovati a znamenati.
(Rozh. ze dne 31. října 1934, Rl 1207/34.)
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Ulčem, ze žalobce dal
výpověď ze společnosti, že nastalo zrušeni a likvidace komanditní společnosti a že žalovaný jest povinen dovoliti likvidací společnosti, - byla knihovně poznamenána ve vl. čís. 532, a odů
vodňoval návrh tím, že nemovitost v téže vložce zapsaná jest vlastnictvím komanditní společnosti. S o udp r v é s t o I i c e knihovní poznámku povolil, rek u r sní s o u d návrh zamítl. D ů vod y: Podle
§ 20 kn. zák. slouží knihovní poznámky buď k vyznačení osobních po-

žalobce navrhl, aby žaloba domáhající se

,'platně

žalovanému

měrů obzvláště omezení správy jmění, s tím právním následkem, že
1','élo .~ dotyčné knihovní vložce vydobude zápis, nemůže se odvolávati
na neznalost těchto poměrů. Jako příklad uvedeny JSou poznamky nezletilosti, kurately atd. Anebo slouží k založenf určitých právních dů
sledků podle předpisů civilního řádu soudního nebo kmhovního zakona
a jako příklady mimo jiné uvedena jest poznámka výpověd~ hypoteká;ní
pohledávky, poznámka spornosti, sekvestra~e atd. §§ 52 ~z 72 ~~. z~k.
pak jednají jednotlivě o různých dru~ích k11lh?:mch pozna~ek. z.adnym
z těchto ustanovení zákona nelze oduvodl11h zadanou poznamku zaloby,
o niž tu jde. Nelze ji podřaditi ani pod ustanoveni § 20 a) knih .. zák.,
neboť nejde o vyznačení osobních pon;ěrů vlastníka .nemovitostl, komanditní společnosti, ani pod ustanovem § 20 b) kn. zak., neboť nelsou
se žalobou toulo spojeny žádné právní účinky, které by mohly mítI vhv .
na nemovitost, pokud se týče knihovního stavu. O pomámku spo:n~s\l
ve smyslu § 61 až 71 kn. zák. tu nejde, jakž plyne z doslovu dotycnych
paragrafů.

Ne i v Y š š í s o u II

nevyhověl

dovolacímu rekursu.

Důvody:

Správný je právní názor rekursního soudu, že .žádaná poznámka ~a
loby není přípustná, poněvadž neodpovídá zákonným předpo~ladum
§ 20 a), b) knih. zák., neboť z návT~u ža:obníh.o nepl~ne, ~e se. zalob.c~
domáhá vyznačení osobmch pomeru, Jez mall za predmet dlSpOSlC~l
právo vlastníka nebo knihovního věřitele (§ 20 a) kOlh. z.l, am nesmeřuje k založení určitých účinků dle předpisů zákona knihovniho nebo
soudního řádu s nimi spojených (§ 20 b) téhož zákona). Je ovšem pIi~
svědčiti názoru rekurentovu, že případy vyznačení osobních pomeru
v § 20 a) knih. zák. nejsou výlučně jmenovány, avšak pooznámky tOl1Ot~
druhu nesmějí sloužiti ke knihovnímu vyznačení poměru povahy člste
obligační, poněvadž by s,: tím obcházel př~dpisj 9 ~nih., zá~. (rozhodnutí čís. 5423 sb. n. s.). zalobce v sOLlzenem pnpade oplra zalobnr narok o společenskou smlouvu ze dne 23. srpna 1929,pokud se týče o její
dodatek. ze dne 3. Jedna .1930, tedy o poměr ryze obligační. Okolnost,
. že zrušením společnosti a její případnou likvidací dojde k vypořádání
jmění společnosti, do něhož náležej i též nemovitosti ve vložce Č. 532
pozemkové knihy, a že žalov~ný )e jedint oprávněn !irmu .zast~P?vatr
a znamenati, je pro posouzenr otazky o pnpustnostl zadane poznam.ky
nerozhodná. Neboť jmění společnosti, jež ve smyslu čl. 164 obch. zak.

může svou firmou nabývati práv, vcházeti v závazky) tvoří samostatnou
část jmění, fakticky i právně oddělenou od soukromého jmění společníkú,
a nelze proto v. tomto období s hlediska přípustnosti žádané poznámky
mluvltr o. t.om, ze by tu byl~ společenství nemovitého majetku mezi ža-

lobcem a zalovanym, Jak mmí rekuren!.
čís.

13903.

P.ro~lá~eni .exekučního soudu (výl<onného orgánu) na směnce, jímž
se pre~adl s~~nk~ na opatr?v?íka více věřitelů, jimž byla směnečná
pohledavka pnkazana k vybram, působí jen převod podle práva občan
ského.
(Rozh. ze dne 31. října 1934, R I 1212/34.)
žalobce up:atň9val nároky ze směnky jako opatrovník zřízený podle § 297 ex. 1'. Zalovaní namítli, že směnka byla zaplacena. Proc e snl s o udp r v é s to I i c e ponechal směnečný platební příkaz
\ platnostl. O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc
prvému soudu, by vyčkaje pravomoci dále jednal a znovu rozhodl. D ů
v~d
P!vý soud jest toho názoru, že žalobní směnka byla směnečně
pravne prenesena na žalobce indosamentem výkonného orgánu soudního, takže 'proti žalobci mohou býtí činěny podle § 87 sm. zák. jen ná!111t.ky, ktcre ply.nou'.zc směnečného práva samého, nebo které mu pří
,Ju~e]l bezp!ostredne proti tomu, kdo právě žaluje. Názor o přenesení
smenky na zalobce mdosamentem jest mylný. Není sporu o tom že žalobc.e upla,tňuje ~áro~ ze směn,ky. jako opatrovník zřízený podl~ § 297
ex. r.. fe .zalobm smenky, vyplyva, že s:něnka na něho převedena byla
plohlasemmna rubu smenky tohoto znení: »Podle usnesení okresního
~.oudu vP'. ze dne 13. února 1934 převádí se tato směnka na JUDr. Jinho B-a (~~lo.bce) Jako ustanoveného opatrovníka více věřitelů firmy
D. a spoL, ]lmZ pohledávka k vybrání a vymáhán! byla příkázána. V P.
dne 13. unora 1934 T. J., org. výk.« Podle doslovu tohoto prohlášení
lde o písemné převodní prohlášení ve smyslu § 305 ex. ř. Tím však proveden byl převod soukromoprávní, nikoli směnečný. Nejde o indosament
ve smy~lu ,smě~ečného zákona. Ustanovení o indosamentu (rubopisu)
obsahu]! §§ 8 az 15 sm. zák. Podle §§ 8 a 32 sm. zák. prvý indosament
",usí bezpodmínečně pocházeti od remitenta a podle § 9 srn. zák. indos~mentem přecházejí veškerá práva ze směnky na indosatáře (rubopisn~ka), zvláště ~aké ?právnění směnku dále indosovati. Podle § 32 sm.
zak .• maptel sI?enky mdosované jest)egitíI?ován jakožto vlastník směnky
úcpretrzltou radou mdosamentu az k nemu ]doucl. Prvý índosament
:nU,sí býti tudíž podepsán ,iménem remitentovým, každý následující pak
]!nenem toho,. kdo. Je v mdosamentu nejblíže předcházejícím uveden
Jak?~ m~osatar. Na.sledu~e-h po mdosamell'tu nevyplněném indosament
dalsl, .ma se za to, ze výstavce tohoto nabyl směnky mdosamel1tem nevyplneným. Na směnce žalobní sice nalézá se na rubu blancoindosament
remitenta firmy D. a spol., avšak mezi stranami není SpOrLl o tom, že
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směnka na žalobce nepřešla v důsledku tohoto blancoindosamentu, nýbrž
v důsledku převodního prohlášení výkonného orgánu podle § 305 ex. ř.,
tedy v cestě exekuce, nikoli tedy směnečně-právně. Žalobce není tedy
vlastníkem směnky ve smyslu § 32 sm. zák. a neplatí ohledně něho ustanovení § 87 sm. zák. Ovšem žalobce neuplatňuje nárok žalobní vlastním
jménem, nýbrž jako opatrovník více věřitelú. Než ani tito věřitelé nemohou býti pokládáni za majitele směnky ve smyslu § 32 sm. zák.,
neboť ani oni nenabyli nároku ze směnky směnečnoprávně. Podle § 315
ex. ř. přísluší opatrovníku zřízenému podle § 297 ex. ř. k vybrání zabavené pohledávky všechna práva, která přísluší vymáhajícímu věřiteli,
jemuž byla pohledávka přikázána k vybrání. Podle § 308 odstavec prvý
ex. ř. pak přísluší vymáhajícímu věřiteli v důsledku přikázání k vybrání
právo »pohledávku proti poddlužníku v zastoupení dlužníka zažalovati«.
Tímto zákonným ustanovením jest jasně řečeno, že pohledávka přiká
zaná k vybrání, tedy i pohledávka ze směnky žalobní v souzeném pří
padě vymáhána býti může jen v zastoupení dlužníka, zde výstavce
směnky firmy D. a spol. Tím spíše tedy přísluší žalovaným proti žalobci,
který pouze zastupuje, ovšem nuceně, dlužníka, který zároveň byl mao
jitelem směnky, veškeré námitky, které mají žalovaní proti firmě D. a
spol., tedy í námitka zaplacení. Mylným jest též právní názor prvého
soudu, že firma D. a spol. tím, že směnka při zabavení byla jí odebrána,
přestala býti majitelem směnky a tudíž věřitelem směnečným. Podle
§ 296 ex. ř. odnětím směnky jejímu majiteli provede se jen zabavení
pohledávky ze směnky, nabývá tudíž vymáhající věřitel jen zástavního
práva na pohledávku, jak ostatně výslovně ustanovuje i ohledně papíru
označených v § 296 ex. ř. § 300 ex. ř., který mluví o pořadí práv zástavních vÍCe věřitelů na téže pohledávce. Ze shora cit. § 308 ex. ř. pak
plyne, že pohledávka se vymáhá v z<~stoupení dlužníka. Nikde z ustanovení ex. řádu nevyplývá, že vymáhající věřitel se stává majitelem
směnky, z níž pohledávka byla zabavena. Padají tudíž také veškeré vývody prvého soudu v tom směru, zdali žalovaní platili někomu, kdo
přestal býti majitelem směnky. Z uvedeného plyne, že námitka zaplacení může býti žalovanými právem vznesena proti žalobnímu nároku.
Tu však opět dlužno rozlišovati proti komu a jak dalece. Z toho, co
výše řečeno, vyplývá, že věřitelé, kteří nabyli práva zástavního na pohledávku ze směnky v době, kdy směnka byla již zaplacena, nabyli
práva na pohledávku již neexistující, čili nemohou právem domáhati se
zaplacení na poddlužníku po druhé. Z usnesení 'Okresního soudu v P.
ze dne 13. února 1934 neni vůbec patrno, které věřitele vymáhající
Dr. B. zastupuje, neboť v usnesení se praví jen všeobecně »poněvadž
se jedná o více věřitelú«. Bude tedy třeba zjistiti, zda skutečně byla
pohledávka ze směnky placena a kdy se tak stalo. Neboť rozsudek
prvého soudu podobné zjištění vúbec neobsahuje v důsledku mylného
právního názoru. Dále bude třeba zjistiti, ohledně kterých věřitelů trvají
dosud zástavní práva na žalobní pohledávce a kdy vznikla, by mohlo

čís.

139041\11

se posouditi, zda možno protí němu s ú~pěchem namítati vykonané zaplacení, jestliže bude zjištěno, že se stalo.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
D ů vod y:
Rekurent napadá právní názor odvolacího soudu, že převáděcí proldášení výkonného orgánu na směnce způsobuje převod práva podle
občanského práva, nikoli směnečněprávní. Výtka nesprávného právního
posouzení není opodstatněna. Žalobce vystupuje ve sporu jako opatrovník, zřízený podle §§ 297, 310, 314 ex. ř. a má jen práva propůjčená
vymáhajícím věřitelům, kterým byla pohledávka přikázána k vybrání.
Věřitelé nabyli zabavením pohledávky jen zástavního práva k pohledávce, jak jasně plyne z druhého odstavce §§ 294 a 297 ex. ř. Přiká
záním zabavené pohledávky k vybrání dostává se vymáhajícímu vě
řiteli. podle zákona zmocnění, by jménem dlužníka žádal na poddlužníkovi zapravení částky v usnesení o přikázání pohledávky naznačené
podle právní platnosti pohledávky zabavené, a aby předsevzal úkony
v § 308 ex. ř. uvedené. Poněvadž v souzeném případě šlo o pohledávku
z indosovatelného papíru, bylo potřebi k jejímu přikázání k vybrání písemného převáděcího prohlášeni exekučním soudem, nebo k příkazu
tohoto výkonným orgánem podle prvého odstavce § 305 ex. ř. Takovéto
prohlášení převáděcí působí vždy jen převod podle občanského zákona
(viz![)r. Hora: Soustava exekučního práva, str. 250), a nejde tu o smě
nečněprávní převod índosací po rozumu § 8 a násl. sm. zák. V důsledku
toho jsou přípustné proti žalobci námitky občanskoprávní, tedy také
Gámitka zaplacení.
čis.

Odporovatelnosti podle § 3

čis.
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1 odp'.

ř.

ze dne tO. prosince 1914

čis. 337 ř. zák. nevadl, že odporovatelné jednání jest i ,neplatné pod1~
§ 865

obč.

zák.
(Rozh. ze dne 31.

října

1934, Rv I 1068/32.)

Žalobce domáhal se na Josefu O-ovi a Janu O-ovi, by vzdání se dě
dictví při projednání pozůstalosti po Anně O-ové dne 29. dubna 1929
žalobcovým dlužníkem J oselem O-em ve prospěch Jana O-a, dlužníkova
otce, bylo prohlášeno proti žalobcově pohledávce bezúčinným. P r 0c e sní s o udp r v é s tol, i c e žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d
uznal podle žaloby proti Janu O-ovi, odmítnuv žalobu proti Josefu O-ovi
pro zmatečnost.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání Jana O-a.
D ů vod y:
Ve sporu jd,~ j!ž)en o ot~z~u, z?a je dán důvod odporovatelnosti po_
dle § 3 Cts. I dnveJstho odpurčtho radu, podle něhož jest věc posuzovati,
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záležející podle tvrzení žalobce v tom, že se dlužník Josef O. vzdal bezúplatně dědictví po své matce ve prospěch svého otce, druhého žalovaného Jana O-a, a tento je přijal. Nižší soudy zjistily a není aní sporným, že se dlužník Josef O. vzdal bezúplatně dědictví po své matce
ve prospěch svého otce, druhého žalovaného, jemuž byla celá pozůsta
lost po dlužníkově matce odevzdána. Nižší soudy dospěly také k úsudku,
žalovaným v dovolání nenapadenému, že žalobce následkem tohoto
vzdání se dědictví a přijetím jeho druhým žalovaným byl poškozen.
Vzhledem k těmto předpokladům jest souhlasiti s názorem odvolaciho
soudu, že jde tu o právní jednání odporovatelné s hlediska § 3 čís. 1
a § 7 dřívějšího odpůrčího řádu, ať již jde o platné právní jednání nebo,
jak tvrdí dovolání, neplatné podle § 865 obč. zák. vzhledem k nepří
četnosti dlužníka Josefa O-a. Neboť, šlo-li o právní jednání platné, jest
odporovatelnost jeho podle uvedených ustanovení zákona nepochybná,
bylo-li zjištěno, že jde na straně dlužníka o bezúplatné vzdání se dě
dictví a ukázalo-li se, že jím byl věřitel, zkrácen. Šlo-li o právní Jednáni
r.eplatné podle § 865 obč. zák., jak tvrdí dovolání, byla okolnost ta bezvýznamná pro posouzení věci, ježto neplatnost podle § 865 obč. zák.
nemůže žalobce jako třetí osoba uplatňovati, a zbývá mu proto jen
odpůrčí žaloba.
čis.
Koupě dřlví

Není opodstatněn dovolací důvod nespravného právního posouzení
(§ 503 čís. 4 c. ř. s.). Jest vycházeti ze skutkového zjištění nižSích

věci

soudit Ty zjístily, že žalovaný koupil těla dříví a brusné dříví v metrech
z části obecního lesa, v němž žalující obec měla teprve dáti stromy poraziti, poražené

října

dříví změřiti

a žalovanému odevzdati vyhotovenou kon-

sígnaci. Správně dospěly nižší soudy z těchto zjištěných skutečnosti
k závěru, že předmětem koupě nebylo dříví »na stojato«, t. j. str o m y
od země dosud neoddělené (§ 295 obč. zák.), nýbrž d ř í v í, jež se
teprve mělo získatí z části lesa určeného k vykácení, tedy věci movité.
Ale, i kdyby byl žalovaný skutečně koupil dříví »na stojato«, nešlo by
o koupi nemovité věci, neboť šlo by tu o právní jednání, mající za před
mět dříví ze stromů, jež měly býti od půdy odděleny, a takové právní
jednání jest právním jednáním o věcech movitých (tak také MayrDominik »Nauky obecné« str. III, Ehrenzweig »Das Sachenrecnt«
z r. 1923 str. 18, Staub-Pisko k čl. 271 (§ 8) obch. zák.). Nebylo proto
třeba, by usnesení obecního zastupitelstva o prodeji dříví žalovanému
bylo podle § 23 zák. ze dne 12. srpna 1921 čís. 329 sb. z. a n. schváleno bezprostředním úřadem dahlédacím.

13905.

na stojato není koupí nemovité

(Rozh. ze dne 31.

Důvody:

čis.
věci.

1934, Rv I 1851/32.)

Žalující obec v Čechách prodala žalovanému dřevo. Proti žalobě
o zaplacení nedoplatku kupní ceny namítl žalovaný, že kupní smlouva
nebyla schválen" dohlédacím úřadem. O b a niž š í s o u d y uznaly
podle žaloby, o d vol ac í 'S o u d z těchto d ů vod ů: Pokud odvolatel poukazUlje k tomu, že smlouva kupní' nebyla schválena bezprostředním úřadem dohlédacim, jest uvésti, že předmětem koupě byly
věci movité a že proto smlouva nepotřebovala vyššího schválení (§ 23
zák. ze dne 12. srpna 1921 čís. 329 sb. z. a n.). Odvolatel má za to,
že šlo o prodej nemovité věci, ježto stromy nebyly ještě poraženy a
byly tudíž příslušenstvím nemovitosti. Tento názor není správný a neodpovídá zjištěnému stavu věci, neboť zjištěno bylo svědeckou výpovědí Josefa Č-a, že prodány žalovanému jen těla dříví a brusní dříví
v metrech a že při dlouhém dříví bylo výslovně řečeno, že kořeny, kůra
a vršky zůstanou majetkem obce. Třebaže tedy v době uzavření kupní
smlouvy nebyly stromy ještě poraženy, nebylo dříví prodáno na stojato,
nýbrž bylo žalovaným koupeno dříví, jež sama obec dala poraziti, jež
po poražení bylo teprve změřeno a po změřeni dána žalovanému konsignace.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

13906.

Pojišťovací
Nemůže-li

smlouva.
pojistnik dokázati, že porušil závaznost uloženou mu
v § 32, odst. druhý, zákona o poj. smlouvě bez viny, jest nicméně oprávněn zbaviti průpadní doložku účinnosti námitkou a důkazem, že porušení závaznosti nemělo vliv ani na vznik pojistné příhody, ani na objem
pojistitelova plnění.
Ustanovení všeobecných pojišťovacích podmínek, obsahující úchylku
od ustanovení § 32, odstavec druhý, zákona o poj. smlouvě v neprospěch pojistnlka, nejsou závazná.
Není povinností pojistitele, by namital,že opomenuti oznámení o dopojištěni mělo vliv na jeho povinnost k smluvnímu plnění, nýbrž musí
jen dokázati, že pojistník oznamovací povinnost porušil a že důsledkem
toho pozbyl podle průpadné· doložky nárok na náhradu. Chce-Ii se pojistnik vyviniti neb omluviti, musí dokázati nevinu neb omluvu a, nepodaří-Ii se mu to, je jeho povinností, by dokázal, že přes to je jeho nárok
po právu proto, že bud' závaznost, vyžádati si svoleni pojistitele, nebyla převzata z důvodu zmenšeni nebezpečí nebo k zamezeni vyššího
nebezpečí nebO' že porušeni závaznosti nemělo vlívani na vznik pojistné'
příhody ani na objem plnění.
(Rozh. ze dne 31.

října

1934, Rv I 20/33.)

žalobci pojistilí si domek proti požáru u žalovaného pojišťovacího
spolku na 8.000 Kč a kromě toho napotom u 'pojišťovny M. na 7.000 Kč.
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Když domek vyhořel, odmítl žaIovaný spolek vyplatiti žalobcům náhradu, ježto mu žalobci neoznámili dopojištění u pojišťovny M. žaloba
o vyplacení pojistného protí žalovanému spolku byla obě man i žš í m i s o ud y zamítnuta, o d vol a c í m s o ud e m z těchto d ů
\'0 d u: Je zjištěno, že se dopojištění žalobcu u společnosti M. stalo již
une 21. června 1929 a že se oznámení o tom nestalo ihned, ba ani v září
1929, jak tvrdí žalobci. Nebyla tudíž splněna podmínka čl. 8 stanov
žalovaného spolku, podle něhož bylo povinností žalobců, by si za trvání
pojištění k uzavření jinakého pojištění týchž předmětu vyžádali dříve
svolení ředitelství žalovaného spolku, což neučinili, nýbrž přenechali
starost o to svědku Jaroslavu M-ovi. Jde tedy nebezpečí na vrub žalobců, kteří neprokázali, že o dalším pojištění svého domku u pojišťovny M. žalovaný spolek zpravili. Podle čl. 30 stanov pozbyli tak nároku na náhradu škody.
Nejvy

Š

ší soud

nevyhověl

D

ů

dovolání.

vod y:

K dovolacímu, důvodu § 503 čís. 4 c. ř. s. jest uvésti, že dovolatelé
mají sice pravdu v tom, že rozhodnutí čfs. 5777 sb. n. s. dopadá na souzený případ potud, že slůvko »nebo« v odstavci druhém § 32 zákona
o pojišťovaci smlouvě má týž význam jako v odstavci třetím téhož §,
t. j., že nemůže-li pojistník dokázati, že poruší] závaznost uloženou', mu
v § 32 odst. druhý zákona bez viny, jest nicméně oprávněn zbaviti prů
padní doložku účinnosti námitkou a dilkazem, že porušeni závaznosti
nemělo vliv ani na vznik pojistné příhody ani na objem pojistítelova
plnění. Toto ustanovení jest sice podle § 42 zmíněného zákona nutícím
pravidlem potud, že na úchylky od onoho ulstanovení v neprospěch pojistníka se nemilže pojistitel odvolávati, ano jde o právni jednáni z doby
po 31. prosinci 1918 a jest proto podle § 169 čís. 2 zákona § 42 pro
souzený případ účinným. Nejsou proto smluvní ustanovení čl. 8 a 30
stanov potud závazná, pokud obsahují úchylku od ustanovení § 32 odstavec druhý zákona v neprospěch pojistníka. Avšak nebylo povinností
žalované strany, by namítala, že opomenuti oznámení o dopojištění mělo
vliv na její povinnost k smluvnímu plnění. Naopak musí jen dokázati,
že pojistnik oznamovací závaznost porušil a že důsledkem toho pozbyl
podle průpadní doložky nárok na náhradu., Chce-li se pojistník- vyviniti
neb omluviti, musí podle § 1298 obč. zák. dokázati nevinu neb omluvu,
a, nepodaří-li se mu to, jest jeho povinností, by dokázal, že přes to jest.
jeho nárok po právu proto, že buď závaznost, vyžádati si podle čl. 8
stanov svolení ředitelství spolku, nebyla převzata z dilvodu zmenšení
nebezpečí nebo k zamezení vyššího nebezpečí nebo, že porušení závaznosti nemělo vliv ani na vznik pojistné příhody ani na objem plnění,
Deboť to jest předpokladem jeho nároku. Žalovaní nic takového ne~
tvrdili, spokojivše se jen tvrzením, že závaznost vůbec neporušili.

čís.
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Došlo-li před rozhodci k různým rozhodnutím, měla býti stranám
v řízeni před vrchním rozhodčím poskytnuta příležitost, aby každá obhájila stanovisko, které jí bylo příznivé. Nestalo-li se tak, byl porušen
předpis § 595 čís. 2 c. ř. s.
§ 595 čis. 4 c. ř. s. předpokládá, že buď bylo o odmítnutí rozhodnuto
rozhodci, avšak nesprávně, anebo, že o něm nebylo vůbec rozhodnuto.
(Rozh. ze dne 31.

října

1934, Rv I 37/33.)

žalobu o zrušení rozhodčího výroku, vrchního rozhodce inž. A-a
opíral žalobce o tyto důvody: 1. že žalobcí v řízení před rozhodci nebylo popřáno právní slyšení (§ 595 čís. 2 c. ř. s.), 2. že rozhodčí výrok
nebyl podepsán všemi rozhodci (§ 595 čís. 3 c. ř. s.), 3. že ani rozhodce
Ing. Josefa K-a ani vrchního rozhodce Ing. A-a nelze označiti za nestranné, ježto jsou ve stálém obchodním spojení se žalovaným ústavem
(§ 595 čís. 4 c. ř. s.), 4. že rozhodčí výrok odporuje nezměnitelným
předpisům právním (§ 595 čís. 6 c. ř. s.). Pro c e sní s o udp r v é
s t o I i c e uznal podle žaloby, zabývav se věcně jen důvody uvedenými
pod 1. a 2. O cl vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. D úvod y: Důvod uvedený pod 1. má prvý soud za opodstatněný, poně
vadž podle jeho názoru vrchní rozhodce má podle bodu 6 nOrem pro
rozhodčí řízení strany předvolati a dáti jim příležitost, aby před ním
jednaly a byly přítomny prohlášení rozhodčího výroku. Tento názor
odůvodňuje hlavně poukazem na doslov bodu 6 norem, podle něhož
vrchní rozhodce »prohlašwje svůj rozhodčí výrok«, a úvahou, že se před
vrchním rozhodcem provádí totéž rozhodčí řízení, jako před oběma
rozhodci. Zrušuje proto v sOllhlasu se žalobní žádostí rozhodčí výrok
vrchního rozhodce inž. A-a ze dne 25. listopadu 1931 z důvodu § 595
čis. 2 c. ř. s. Shledává, že nedostatek podpisů obou rozhodcu na rozhodčím výroku není v rozporu s nutícím předpisem § 595 čís. 3 c. ř. s.,
poněvadž vrchní rozhodce podle bodu 6 zmíněných norem rozhodu'.ie
sám. Konečně prohlašuje, že vzhledem k návrhu žaloby všechny údaje
žalobcovy, které se týkají řízení před rozhodci, a mají sloužiti k odů
vodnění bezúčinnosti výroku těchto rozhodců, jsou bezpředmětné
a nelze tedy na ně bráti dále zřetele. Rozsudek je napadán jen žalovanou stranou a jen pro nesprávné právní posouzení, Odvolací soud
nepokládá odvolání za odůvodiněné a připojuje se v podstatě k názoru
prvého soudu. Pro jeho správnost mluví tyto úvahy: Pro řízení před
rozhodci jest v prvé řadě rozhodným ujednáni stran. Pokud strany nic
neustanovily o řízení před rozhodci, řídí rozhodci řízení podle volného
uvážení. Nejsou všeobecně vázáni ani ohledně řízení, ani pokud jde
o rozhodnutí zákony platnými pro řádné soudy. Jejich volnému uvážení
jsou však určeny hranice (§ 595 c. ř. s.). Rozhodci mají především
před vydáním rozhodčího výroku slyšeti strany, t. j. musí dáti stranám
příležitost, by přednesly věc. Jakým způsobem se má přednes státi, maií
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rozhodci určiti poclle volného uvážení, jestliže o tom rozhodčí smlouva
ric neustanovuje. V tomto případě může se rozhodce spokojiti buď písemným vyšetřením věci, nebo naříditi za účelem ústního vyšetření věci
ústní jednání (§ 587 c. ř. s.). Těchto zásad mělo býti v souzeném pří
padě dbáno i před vrchním rozhodcem, neboť tento rozhoduje sám jako
rozhodce o bodech, ohledně kterých se oba rozhodci neshodli. Jest vázán
nutícím předpisem § 587 c. ř. s. právě tak jako rozhodci. Měl tedy před
svým rozhodnutím dáti stranám příležitost, by přednesly věc, to tím
spíše, an nemohl přednes stran seznati ze spisů, které mu byly předlo
ženy. Z těchto ustanovení norem o rozhodčím řízení lze souditi, že se
přednes stran měl státi při ústním jednání, jež měl naříditi vrchní rozhodce. Odvolací soud souhlasí s názorem prvého soudu, že prvopis
a vyhotovení rozhodčího výroku, vrchniho rozhodce má podepsati jen
tento, při čemž poukazuje na nařízení poslední věty bodu 6 normy, která
jest s tím v souhlase. Správný jest též závěr prvého soudu, že veškeré
údaje žalobcovy, které se týkají řízení před rozhodci a jich rozhodcího
výroku, jsou bezvýznamné, ježto se navrhuje jen zrušení rozhodčího
výroku vrchního rozhodce. Poznamenati jest, že by zrušení rozhodčího
výroku vrchního rozhodce z d!ůvodu § 595 čís. 4 c. ř. s. bylo přípustné
jen, kdyby bylo bývalo zamítnuto odmítnutí vrchního rozhodce. Důvod
§ 595 čís. 6 c. ř. s. jest dán jen tehdy, když rozhodčí výrok odporuJe
předpisům, které zákony stanoví absolutně a sice s ohledem na všeobecnost. Nemůže tudíž býti tímto údajem odůvodňováno, jak činí žalobce, že rozhodčí výrok porušil předpisy § 595 c. ř. s.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoJání.
D

ů

vod y:

Vrchnim rozhodčím byl porušen předpis § 595 čís. 2 c. ř. s. o popřání právního slyšení shan. Neboť před rozhodci došlo k n'lzným rozhodnutím a před vrchním rozhodčím chtěla každá strana obhájit ono
rozhodčí stanovisko, které jí bylo příznivé, a k tomu měla stranám býti
poskytnuta příležítost v řízem před vrchním rozhodčím, ano šlo o nový
skutkový podklad, k němuž nemohly strany zaujmouti stanovisko před
rozhodci, poněvadž tento skutkový podklad byl vytvořen teprve různými
výroky obou rozhodců, tedy až po skon<:ení řízení před nimi.
Naproti tomu není důvodu bezúčinnosti výroku vrchního rozhodčího
podle § 595 čís. 4 c. ř. s. Byl-li by výrok rozhodců bez účinným z dů
vodu § 595 čís. 4 c. ř. s., byl by ovšem i výrok vrchního rozhodce
z téhož důvodu bezúčinným, an by rozhodoval na základě bezúčinného
výroku rozhodctl. Není však důkazu, že žalující strana odmítla jednoho
z rozhodců, a § 595 čís. 4 c. ř. s. předpokládá, že buď bylo o odmítnutí
rozhodnuto rozhodci, avšak nesprávně, anebo, že o- něm nebylo vůbec
rozhoqnuto. Poněvad·ž však podle spisu (protokolů ze 17. listopadu
1931) nebyl učiněn návrh na odmítnutí jednoho z rozhodců, nejsou
splněny předpoklady § 595 čís. 4 c. ř. s.

čís.
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Zákon ze dne 24. února 1934, ds. 33 sb. z. a n. o dočasných opaa konkursním řízení proti zemědělcům.
Pro úroky a anuity splatné po 9. květnu 1933 lze proti zemědělci
, dražebním řízení pokračovati. Byl-Ii odklad přece povolen i ohledně
takových úroků a anuit, nelze rekursu proti tomuto usnesení vyhověti
není-Ii ani z jeho obsahu ani z jeho návrhu zřejmo, ohledně kterých
anuit a úroků splatných po 9. květnu 1933 a jich výše má v dražebním
řízení býti pokračováno, zvláště, když se v rekursu uvádí zcela povšechně, že již ve vymáhaném kapitálu jsou dlužné anuity a úroky
splatné po 9. květnu 1933.
třeních·v exekučním

(Rozh. ze dne 31. října 1934, RII 435/34.)
S o udp r v é s tol í c e zamítl návrh dlužníků, aby byl povolen
odklad exeku,ce vnucenou dražbou nemovítosti podle zákona ze cine
24., ú~ora 1934, .Čís. 33 sb. z. a n., a uvedl v důvodech mímo jiné, že
C!luzmcI nezaplatlh z vymáhaných pohledávek úroky po 9. květnu 1933.
Rek u r sní s o u d povolil odklad exekuce a uvedl v otázce o niž tu
j de, v. d fr v o cl :' ch: Okolnost: že dlužnicí nemohli zaplatiti úroky
splatne po 9. kvetnu 1933, nema vůbec významu, poněvadž vymáhají'ci
strana nevymahala len úroky, nýbrž vymáhá na prvém místě kapítál
a nelze vykládati zákon tak, že by povinná strana, by mohla užíti dobrodiní zákona o ochraně zenlědělců před exekucemi, musela zaplatití
smluvené úroky splatné po 9. květnu 1933.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu vymáhajíciho
věřitele.
.
D

ů

vod y:

Podle ustanovení § 3 písm. g) zák. čis. 33/1934 sb. z. a n. neplatí
ochrana pos~ytnutá zcmědě1cumpodle § 1 a 2 cit. zák. pro vymáhání
?,nult a uroku, ~tere se s!aly splatnými po 9. květnu 1933. Pro úroky
~ anu.lty splatne po 9. kvetnu 1933 lze tudíž v dražebním řízení pokracovatt a lest v tom směru s vývody dovolacího rekursu souhlasiti. Dovolacímu rekursu nelze však vyhověti proto, že ani z jeho obsahu ani
z jeho návrhu (číní se jen návrh na obnovu usnesení prvního soudu
kt~ré n~vrh dlužníkův zamít!o vůbec), není zřejmo, ohledně kterých anu;;
a uroku splatnych po 9. kvetnu 1933 a jich výše má v dražebním fizení
hýl! pokračováno, zvláště, když se v dovolacím rekursu uvádí zcela poysechně, že již ve vymáhanélÍl kapitálu jsou dlužné anuity a 'úroky
splatné po 9. květnu 1933.
čís.
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. Propuště~í zaměstnance není bezúčinné (§ 55 zákona ze' dne 21.
unor~ 1929, ds; 2~vsb. ~. ~_n.), tře~že k němu došlo až popodáni.žádost! o povolem lecebne pece, s!alo-h se proto, že zaměstnanec nekonal
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službu po více než šest týdnů, v kterémmo mezidobí nebyl ještě podroben léčebné péči.
Při počítání doby vytčené v § 27 čís. 5 zák. o obch. pom. nelze při
hližeti k době léčebné péče. Jest třeba, by mezi propouštěcím důvodem
podle § 27 čis. 5 zák. o obch. pom. a mezi propuštěním byla časová
souvislost. časová souvislost nebyla zachována, nevyvodil-li zaměst
navatel z onemocnění zaměstnance důsledky ihned, nýbrž přikročil-li
k jeho propuštěni teprve později, dokonce teprve tehdy, když léčebná
péče byla již ukončena a když se zaměstnanec hlásil jako uzdravený
k nastoupení služby.
(Rozh. ze dne 31. října 1934, Rv II 589/32.)
žalobce, účetní žalované firmy, byl dne 2. října 1931 propuštěn ze
služby, ježto nevykonával služby pro nemoc trvající přes šest týdnů.
Žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na žalované platu za říjen
až prosinec 1931 a doplatku remunerace. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly.
N e j v y Š š í s o u d uznal žalovanou povinnou zaplatí ti žalobci
1620 Kč.
Důvody:

Především se podotýká, že v napadeném rozsudku jest nepřesně
uvedeno, že byla žalobci dána »výpověď «, neboť není sporu o tom, že
žalobce byl dopísem žalované firmy ze dne 2. října 1931 z jejích služeb
propuštěn s okamžitou platností z důvodu, že nevykonával služby pro
nemoc trvající déle než 6 týdnů. Jest proto zkoumati, zda žalobcovo
propuiitění bylo podle § 55 zákona ze dne 21. únOra 1929, čís. 26 sb.
z. a n. bezúčinné. Podle první věty prvního odstavce § 55 tohoto zákona pojištěnec, jenž byl podroben léčebné péči v odborném ústavě léčebném nebo v lázních pod dozorem lékařským, nesmí býti z důvodu
t o hot o léčení propuštěn ze zaměstnání. Podle druhé věty téhož odstavce jest t a k o v é propuštění, t. j. jen propuštění, které se stalo
z důvodu, že zaměstnanec byl podroben léčebné péči v odborném ústavě
léčebném nebo v lázních pod dozorem lékařským, bez účinné tehdy, zavede-Ii se skutečně léčebná péče a došlo-Ii k němu po podání návrhu
nebo žádostí o léčebnou péči. Předpoklady bezúčinnostipropuštění
podle § 55 odlst. (1) zákona č. 26/1929 sb. z. a n. jsou tedy tyto: 1. že
léčebná péče v odborném ústavě léčebném nebo v lázních pod dozorem
lékařským byla skutečně zavedena, 2. že se ·propuštění stalo z důvodu
10 hot o léčení; a 3. že k propuštění došlo po podání návrhu nebo
žádosti o léčebnou péči. V souzeném případě není sporné, že žalovaná
l:rma nepropustila žalobce z důvodu, že byl podroben léčebné péči v odborném ústavě léčebném nebo v lázních pod d(lzorem lékařským, nýbrž
jen proto, že nekonal služby pro nemoc od 9. června 193'1 po dobuc\elší
než 6 týdnů. V. tomto mezidobí, přesahujícím šest týdnů (od 9. června
do 21. července 1931), nebyl žalobce. ještě podroben léčebné péči ve

smyslu § 55 odsl. (1) zákona čís. 26/1929 sb. z. a n., neboť jest nesporné, že vstoupil do léčebné péče teprve od 30. července 1931. Nešlo
tedy o t a k o v é propuštění, jaké má na mysli druhá věta prvního odstavce § 55, takže je nelze pokládati za bez účinné jen proto, že k němu
došlo po podání žalobcovy žádosti o povolení léčebné péče.
Přes

to však nelze dovolání

odepříti oprávněnost

a žalobnímu ná-

důvodnost. Nevykonávání služby pro nemoc po dobu delší než šest
týdnů jest sice podle § 27 čís. 5 zák. čís. 20/1910 ř. z. důležitým dů
vodem, oprávňujícím zaměstnavatele k předčasnému propuštění zaměst
nance, ale jest při tom nutné, aby mezi propouštěcím důvodem a propuštěním byla časová souvislost a aby za propouštěcí důvod nebylo
používáno skutečností minulých, o nichž se lze dftvodně domnívati, že

roku

mlčky prominuty. (Viz rozhodnutí čís. 1163 sb. n. s.) V souzeném
případě nastal propouštěcí důvod již uplynutím šesti týdnu po dni
9. června 1931, tedy již po dni 21. července 1931, ale propuštění se stalo
teprve dne 3. října 1931. K době léčebné péče, která potrvala od 30. čer

byly

vence do 2. října 1931, nelze přihlížeti při počítání doby vytčené v § 27
čís. 5 zákona čís. 20/1910 ř. z., neboť tornu brání ustanovení § 55 zákona čís. 26/1929 sb. z. a n. Névyvodila-Ii žalovaná firma z toho, že
žalobce nekonal služby pro nemoc trvající přes šest týdnů, žádných dů
sledků tehdy, když uvedenou okolnost seznala, tedy koncern Července
1931, a přikročila-li k žalobcovu propuštění později, až po dvou mě
sících, dokonce teprve potom, když léčebná péče byla již ukončena
a když se žalobce jako uzdravený hlásil k nastoupení služby, nelze
uznati, že tu byla potřebná časová souvislost mezi propouštěcím důvo
dem podle § 27 čís. 5 zákona čís. 20/1910 ř. z. a propuštěním. Z toho,
že žalovaná firma nepoužila proti žalobcí propotištěcího důvodu tehdy,
kdy nastal, jest dále usuzovatí, že byla žalobci jeho nepřítomnost ve
službě pro nemoc zaměstnavatelkou mlčky prominuta. Příčilof by se
požadavku právní bezpečnosti a zásadě poctivosti v obchodních stycích,
kdyby propoU'štěcího důvodu podle § 27 čís. 5 zákona čís. 20/1910 ř. z.
mohlo býti proti obchodnímu pomocníku použito teprve, když se po
ukončení léčebné péče ve smyslu zákona o pensijním pojištění čís. 26/
1929 sb. z. a n. hlásil jako uzdravený k opětnému nastoupení služby.
Předčasné propuštění žalobce ze služeb žalované firmy nebylo tedy
kryto propouštěcím důvodem, jehož žalovaná firma použila, a žalobce
se právem domáhá podle § 29 zák. o obch. pom. nároku na plat náležející mu podle smlouvy za dobu, která by musila projíti až do skončení
služebního poměru řádnou šestitýdenní výpovědi danou ke koncí kalendářního čtvrtletí podle § 20 odst. (1) zák. o obch. pom. Mezi stranami není sporu o tom, že žalobce měl podlle smlouvy nárok na měsíční
plat 500 Kč a na výroční remuneraci ve výši měsíčního platu, na kterouž
mu bylo zaplaceno jen 380 Kč. Přísluší mu tedy proti žalované. firme
podle-§29 zák. o obch. pom. nárok na plat zatři měsíce (říjen, listopad
a prosinec 1931) v částce 1.500 Kč a mimo to podle § 16 zák. o obch.
pom. nárok na doplacení remunerace v částce 120 Kč, úhrnem 1.620 Kč.
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udána žalovaná osoba podle jména,

zanlěstnáni

i bydliště, byla-Ii ji žaloba řádně doručena do vlastnich rukou, dosta-

vila-Ii se včas k prvnímu roku a podala-Ii žalobn! odpověď, v níž uplatňovala, že se žaloba může týkati jen osoby téhož jména, v té~že domě
bydlící, ale jiného zaměstnání, bylo o této námitce rozhodnouti rozsudkem a nebylo lze z toho důvodu prohlásiti řízeni zmatečným.

osobu žalovaného a označila ji přesně podle předpisu již v žalobě. V SOllzené věci označila žalobkyně žalovaného jako »p r o k u r í s t u«, při
čemž jest nerozhodno, jak si zjístila toto zaměstnání. žaloba nemohla
proto býti doručena jiné osobě než pro k u r i s t o v í V á c I a v u
Vl č k o v i . a ten byl oprávněn se proti ní brániti. Rozhodnutí čís.
12.995 sb. n. s. má jiný skutkový podklad. Tam scházel vůbec údaj
o zaměstnání žalované strany.
čís.

(Rozh. ze dne 2. lístopadu 1934, Rl 941/34.)
Úrazová pojišťovna dělnická domáhala se náhrady škody na majiteli
motocyklu Václavu Vlčkovi, prokuristovi v K. čp. 245. žalovaný Václav
Vlček, prokurista, namítl v žalobní odpovědi, že nebyl a není majitelem
8kodného motocyklu, žaloba že se může týkati jeho syna Ing. Václava
Vlčka ml., úředníka, načež žalobkyně navrhla, by řízení bylo prohlášeno
zmatečným, ježto žalovati chtěla a žalovala majitele motocyklu Václava
Vlčka. S o udp r v é s tol i c e návrhu vyhověl. Rek u r sní s o u d
vyhověl rekursu žalovaného Václava Vlčka, zrušil napadené usnesení
a uložil prvému soudu, by o žalobě vznesené proti žalovanému Václavu
Vlčkovi, prokmistovi v K. čp. 245, dále jednal a rozhodl. D ů vod y:
V žalobě byla osoba žalovaného řádně podle jména, zaměstnání i bydliště (§ 75 c. ř. s.) označena. Jí byla také žaloba dne 18. listopadu 1933
'do vlastních rulwu doručena, ona prostřednictvím advokáta, jemuž dala
procesní plnou moc k prvnímu roku se dostavila a podala včas žalobní
odpověď, v níž uplatňovala, že neručí za škodu, nejsouc majitelkou silostroje, jehož provozem škodná událost byla způsobena, a zároveň uvedla,
že žaloba může se týkati jejího syna inž. Václava Vlčka mladšího, který
bydlí rovněž v K. čp. 245, není však prokuristou, nýbrž pouhým úřed
níkem. žalovaný Václav Vlček, prokurista, namítal tudíž nedostatek p.asivní legitimace _k žalobě. O této námifce, jež jest' námitkou tkvící
v právu hmotném, jest rozhodnouti rozsudkem, dokud strana žalující
'nevezme platně nazpět žalobu proti tomuto žalovanému. Důvod zmateč
IIGSti řízení podle §.477 čís. 4 c. ř. s., který by tu jediné mohl přijíti
v úvahu, tu není, ježto žaloba byla žalovanému řádně doručena a tento
zalov,anýpřed soudem skutečně jednal. Ani jiný důvod zmatečnosti
. .řizenínelze shledati. Nerozhodné jest; koho žalující strana žalovati
chtěla, rozhodné jest, koho vskutku žalovala.
Né j vy š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu žalobkyně.
D

ů

vod y:

DovolaCí rekurs není odůvodněn a jeho vývody nejsou vyvráceny
··duvody napadeného usnesení, na něž se poukazuje. K vývodům dovolacího rekursu se podotýká toto: POdle§ 75 čís. I c. ř. s. má každé
podání obsahovati ·označení stran p·odle jména (jménem a přijmením),
za \TI ě ~tr1 á n i. a by dl i š-t ě. Jest věcí žalobkyně, by sivyšetma

13911.

Zalobu, jež byla vzata zpět, nelze odmíhtouti pro nepřipustnost popráva vzhledem k § 7 konk. řádu ze dne 27. března 1931, čís. 64
sb. z. a n. Vzal-li soud zpětvzetí žaloby na vědomi a uvědomil o tom
obě strany, zbývalo jen rozhodnuti podle § 237 třetí odslavec c. ř. s.
o útratách. Nešlo-li o žalobu podle § 7 odstavec (3) konk. ř., jest žalobci
uložiti, by nahradil útraty správci konkursní podstaty vstoupivšlmu do
sporu, i když nepotřeboval vstupovati do sporu.
řadu

(Rozh. ze dne 2. listopadu 1934, R I 1139/34.)
Usnesením ze dne 19. března 1934 vzal s o udp r v é s t o I i c e
na vědomí zpětvzetí žaloby, a uložil žalobci, by nahradil správci konkursní podstaty žalované útraty sporu. Rek u r sní s o u d prohlásil
k útratovému rekursu žalobce celé řízení, počínajíc prvým rokem ze
dne 11. října 1933 zmatečným a odmítl žalobu. D u vod y: Rekursní
soud zjistil z konkursních spisu, že na jmění žalované vyhlášen byl dne
9. července 1932, tedy před podáním žaloby, konkurs, který je dosud
v běhu. Jest tudíž celé řízení, počínajíc prvním rokem ze dne 11. října
1933 zmatečné (§ 477 čís. 6 c. ř. s.), pročež rekursní soud, zjistiv tuto
okolnost při příležítosti útratového rekursu žalující strany usnesl se, jak
ve výroku uvedeno.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Není třeba zabývati se otázkou, o který druh žalob v § 7 konk. ř.
64/31 sb. z. a n. jde, ana žaloba byla vzata podle § 237 odstavec
. prvý c. ř. s. zpět a podle třetího odstavce § 237 c. ř. s. se má o takové
žalobě za to, jakoby nebyla vznesena. Není-li tu tedy žaloby, nemůže
soud z formálních duvodů žalobu odmítnouti, právě tak, jako nemůže
věcně O žalobě rozhodnouti, poněvadž schází předmět, ó němž ať z formálních, ať z věcných dŮVOdu by bylo rozhodovati. K nedostatku žaloby
plynoucímu ať z formálních, ať z hmotněprávních předpisů, nelze proto
přihlížeti a musí proto zůstati nepovšimnuta i nepřípustnost pořadu
práva pro zažalovaný nárok, ana zmatečnost řízení (§§ 477 čís. 6 c.
ř. s.) byla zpětvzetím žaloby odčiněna a procesní úkony stran se staly
bezúčinné, a není proto důvodu, by byla vyřčena zmatečnost řízení
podle § 478 odstavec prvý c. ř. s. Vzal-li soud zpětvzetí žaloby na
vědomí a uvědomil o tom obě strany, zbývalo jen rozhodnutí podle
čÍs.
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třetí odstavec c. ř. s. o útratách. Poněvadž napadené usnesení
bylo tímto rozhodnutím změněno, jest nejvyššímu soudu možno řešiti
otázku útrat. Prvý soud uložil právem žalující straně, by nahradila
správci konkursní podstaty útraty, jenž vstoupiv do sporu, stal se jako
takový na místě procesně nezpůsobilé žalované stranou žalovanou, a f
jíž jde o žalobu podle odstavce (1) nebo (2) § 7 konk. ř., a o žalobu § 7
odstavec (3) konk. ř. zřejmě nejde. Byl-li žalovanou stranou, má nárok
na náhradu útrat podle § 237 třetí odstavec c. ř. s. a nelze mu vytýkati,
že nepotřeboval vstupovati do sporu a že vstupem do sporu způsobil
zbytečné útraty (§ 41 c. ř. s.), ježto byl k tomu podle § 79 odstavec (1)
konk. ř. oprávněn.

§ 237

čís.

13912.

Nemanželský otec, jenž složil pro dítě odbytné do sirotčí pokladny,
není oprávněn k rekursu proti usnesen~ jímž bylo rozhodnuto o návrhu
poručenstva na vydání odbytného na úhradu výživného dítěte a útrat
jeho právního zastoupení.
(Rozh. ze dne 2. listopadu 1934, RII 160/34.)
Nemanželský otec složil pro dítě do sirotčí pokladny 1.000 Kč.
Návrh mateřské poručnice dítěte, by jí bylo těchto 1.000 Kč vydáno,
por uče n s k Ý s o u d zamítl. Rek u r sní s o u d zrušil napadené
usnesení a uložil prvému soudu, by dále jednal a znova rozhodl.
Ne j v y Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs nemanželského otce.
DLlvody:
Podle § 37 zák. CIS. 100/1931 sb. z. a n. jest k rekursu oprávněn
který se pokládá za zkrácena usnesením. Stěžovatel však není
v souzené věci účastníkem nesporného řízení, neboť nemůže býti rozhodnutím soudu ve svých právech přímo dotčen, ani neuplatňuje právní
zájem, by soud učinil nějaké rozbodnutí. Jak jest z materiálií zákona
čís. 10.0/1931 sb. z. a n. patrno, může býti spolehlivým znakem pro
pojem účastníka jen hmotněprávní poměr určité osoby k tomu, co jest
předmětem nesporného řízení, jehož výsledkem mobou býti její vlastní
zájmy dotčeny. Tomu však tak v souzeném případě není. Stěžovatel, jak
sám v dovolacím rekursu uvádí, složil do sirotčí pokladny pro nezletilé
dítě I :000 Kč ja!(Q výžívné, které mu měl podle pravoplatného usneseni
platiti částkou 80 Kč měsíčně počínaje dne 16. června 1933. Tímto
složením splnil svůj závazek a přestal tím okamžíkem jeho hmotně
právní poměr k tomuto řízení a nemá již zájmu na tom, jak poručenský
soud se složenou částkou naloží. Stěžovatel nemá již hmotněprávní
poměr k řízení, jež jest zavedeno na návrh zákonnébo poručenstva na
vydání složené částky na uhrazení výživného mateřské poručnici a útrat
právního zastoupení nezletilého dítěte, vyřízením soudním nemohou býti
jeho vlastní zájmy dotčeny. Není-li účastníkem tohoto následného nesporného řízení, nepřísluší mu stěžovati si na rozhodnutí soudu.
účastník,

čís.

13913.

Ani povolení, ani výkon exekuce po prohlášení úpadku na jmění
dlužníkaneni zmatečné. Nápravu lze zjednati buď rekursem. proti povolení exekuce nebo návrhem na zrušení exekuce již provedené podle
§ 39 čís. 2 ex. ř., po případě i z úřadu postupem podle druhéhO odstavce
§ 39 ex. ř.
(Rozh. ze dne 2. listopadu 1934, R I 1177/34.)
S o udp r v é s t o I i c e zamítl návrh vymáhající věřitelky (Úrazové
pro čechy), by bylo pokračováno v exekučním ří
zení. Rek u r sní s o II d vyhověl návrhu a uložil soudu prvé stolice,
by v exekučním řízení pokračoval.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu správce úpadkové podstaty dlužníka.
pojišťovny dělnické

D ů vod y:
Usnesením okresního soudu ze dne 24. dubna 1932 byla povolena
vymáhající věřitelce k vydobytí její vykonatelné pohledávky 319 Kč
s přísl. exekuce zabavením a prodejem svršků všeho druhu. Toto usnesení vešlo v moc práva. Zabavení bylo podle tohoto usnesení provedeno dne 27. dubna 1932 o 15. hodině. Usnesením krajského soudu
v K. z téhož dne 27. dubna 1932 byl na jmění povinného prohlášen
konkurs (§§ 1, 72 konk. ř.), jehož právní účinky nastaly podle § 2 konk.
ř. počátkem dne, kterého byla vyhláška vyvěšena na desce konkursního
soudu, tudíž dne 27. dubna 1932 od 12. hodiny noční. Podle § II konk.
ř. nemůže po prohlášení úpadku pro pohledávku za úpadcem býti ,nabyto soudcovského práva zástavního. Než ani konkursní, ani exekuční
řád neoznačuje povolení exekuce a její výkon po prohlášení úpadku
za zmatečné. Exekuční řád poskytuje v takovém případě možnost nápravy buď rekursem proti povolení exekuce nebo návrhem na zrušení
exekuce již provedené podle § 3.g čís. 2 ex. ř. (rozhodnutí čís. 6801
sb. n. s.), po případě i z úřadu postupem podle odstavce druhého § 39
ex. ř. V souzeném případě k ničemu takovému podle spisů dosud nedošlo. V souzeném případě nebyla pravoplatně povolená a provedená
exekuce dosud zrušena, takže rekurs ní soud nepochybil, vyhověv rekursu vymáhajicí věřitelky.
čís.

13914.

Povoliti exekuci na základě výpisu ze seznamu přihlášek ve vyrovnacím řízení (§ 63 vyr. řádu ze dne 27. března 1931, čís. 64 sb. z. a n.)
jest příslušný soud uvedený v § 4 čís. 6 ex. ř.
Byl-li návrh na povolení exekuce podán u nepříslušného soudu, má
dovolaný soud (po případě rekursní soud) postoupiti věc příslušnému
soudu, je-li z exekučního návrhu zřejmý. Má-li podle konečného rozhodnuti odkazovací usnesení býti vydáno, nezůstávají exekuční úkony
vykonané již nepříslnšným soudem v platnosti.
(Rozh. ze dne 2. listopadu 1934, R I 118OV34.)
71'
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K návrhu vymáhajícího věřitele povolil k r a j s k Ý ~ o u dob ch o dní v P r a z e, jenž byl vyrovnacím soudem, exek~cl P?dle ,§ 63
vyr. řádu. Rek ~ r sní s o u d zrušil nap~dene usne.sem s t1l1.',. ze se
zrušují veškeré na základě tohoto usnesem provedene exekučm ~kony;
D fr vod y: K povolení navrhované exekuce ve smyslu § 63 vyr. ;. ne~1
příslušný krajský soud o~c~odní v" Praze, nýbrž soud .exeku~m, t. j.
soud, který exekuci vykonava (§ 4 CIS. 6 ex. r., čl. VII. ČIS. 1 zak. 130/
1930 sb. z. a n.).
o
'
N e j v y Š š í s o u d změnil usnesení obou. nižších soudu t~k,. ze
vyslovil nepříslušnost krajského soudu obchodmho v Praze a pnkazal
věc exekučnímu soudu v Praze.
D

;i

'i',

':',j

ů

vod y:

Napadené usnesení sice správně odůvodnilo n.epřísl;t.šnost kr~jského
soudu obchodniho v Praze poukazem k ustanovelll § 4 CIS. 6 ex. r. (§ 18
čís. 4 ex. ř.) ježto v exekučním řízení jde podle § 51 ex. ř .. o soudy
výlučné. Do~olací !:~kur,en.t se ~ýlí, maje ,~a to, ž~ jest krajský soud
obchodní v Praze pnslusny, z duvodu § 4 ClS. 4 ex. r., ano se t?to ,~sta~
novení týká exekučn.ího ti.tu.lu, § 1. Čí~. 7, e;,. ř., ~o jest uS,r;ese~1 v nzem
konkursním a úředlllch vyplsu z hkvldacmho zaplsu za nzem konkursního kdežto v souzeném případě jest exekučním titulem výpis ze sezna~u přihlášek ve vyrovnacím řízení, jenž byl zaveden teprve § 63
vyr. ř. čís. 64/31 sb. ,~. a ~', avšak do ~ 4 čís. 4, e,:. ř. pojat nebyl a nelze
ho ani obdobně pOUZIl!, Jezto z § 4 ČIS. 6 ex. r. jasne plyne, ktery so~d
jest příslušný pro povolení exekuce na základě výpis~ ze seznamu 'pnhlášek ve vyrovnacím řízení. Bezpodstatným proto Jest, odvolal-h se
rekurs ní soud i na článek Vll. čís. 1 zákona čís. 130/1930 sb. z. a n.,
platící jen pro Slovensko. Důvodnou jest však výtka, že rekursní so,:d
nepostoupil věc podle § 44 j. n. příslušnému okresnímu soudu exe~uc
nímu v Praze ano z exekučního návrhu jest zřejmo, že jde o exekucI na
movité věci ~ obvodě tohoto soudu. Jinak stačí poukázati na rozhodnutí čís. 258 sb. n. s. a obdobná rozhodnutí čís. 10.1 D:l a 10.160 sb. n. s.
Nelze však přisvědčiti názoru dovolacích rekurentů. 7e vykonané Již
exekuční úkony zůstávají v platnosti. Neboť podle § 44 odstavec !re!1
j. n. může soud, jenž vyřkl svou nepří.slušno,~t, u~initi všechna opatrem,
jichž třeba k zajiš~ění stran, an~b. učelu nzenl len ,tehdy:', nevydal-h
usnesení odkazovacl. Podle konecneho rozhodnuh melo vsak odkazovací usnesení býti vydáno ~ není proto předpokl~du § ,4~ odst~vec třetí
j. n. Poukazuje-li dovolacl rekurent k dotvrzem opacneho na~or~"na
rozhodnutí čis. 1522 úřední sbírky bývalého víde.ň·ského neJvysslho
soudniho dvoru, přehlíží, že tam šlo o pravoplatné povolení exekuce nepříslušným soudem a na základě toho provedený zájem a teprve pak
byla věc podle § 44 j. n. postoupena příslušnému soudu.
čís.

13915.

Není-Ii z přihlášky simultanní pohledávky nade vši pochyb~ost
zřejmé, že věřitel žádá úplné zaplaceni z dílčí podstaty, o kterou Jde,
jest mu pohledávku přikázati jen poměrně.
(Rozh. ze dne 2. listopadu 1934, Rl 1231/34.)

Pohledávka vymáhajícího věřitele vázla na nemovitostech zapsaných
ve vložkách čís. 113 a 279. V exekuční dražbě byly prodány jen nemovitosti zapsané ve vl. čís. 279. K rozvrhu nejvyššího podání přihlásil
vymáhající věřitel celou svou pohledávku, aniž výslovně uvedl, že žádá
z rozvrhované podstaty zaplacení celé své pohledávky. S o udp r v é
s t o I i c e přikázal na pohledávku vymáhajícího věřitele poměrný díl,
připadající na vl. čís. 279. Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. D ů vod y: Stěžovatel vytýká, že mu na místo celé jeho pohledávky s přísl. byl přikázán jen poměrný její díl podle ustanovení § 222.
ex. ř. o simultanních hypotekách, ačkoliv přihláškou žádal zaplacení
celé své pohledávky z výtěžku nejvyššího podání. Leč neprávem. Podle
§ 222 ex. ř. jest v případě jeho čtvrtého odstavce, nebyly-li prodány
všechny spoluzavazené nemovitosti, pohledávku, pro niž je zřízena simultanní hypotéka, zapraviti hotovým zaplacením z rozvrhové podstaty
za určitou v dražbě prodanou nemovitost, a to bud' celou nebo jen poměrnou její část, připadající na tuto nemovitost. Který z těchto dvou
případů má nastati, řídí se podle toho, zda věřitel, pro jehož pohledávku
je zřizena simultanní hypotéka, žádá přikázání celé pohledávky z rozvrhované podstaty, či poměrné její částky. Věřitel musí v tom směru
učiniti návrh bud' výslovný, anebo musí z jeho přihlášky nade vši pochybnost býti zřejmo, že žádá úplné zaplacení z určité podstaty. Neučiní-li určité prohlášení, nastupuje pravidelný případ § 222, čtvrtý odstavec ex. ř., a vezmou se berní odhadní hodnoty za základ výpočtu
částek příslušejících věřiteli z rozvrhových podstat. Určitého prohlášení
věřitelova je zapotřebí proto, že do skončení rozvrhového roku musí
zadní věřitelé učiniti návrh na zjištění a vložení náhradního nároku na
spoluzavázaných a neprodaných nemovitostech ve smyslu § 222, čtvrtý
odstavec, ex. ř. (§ 57 prvý odstavec ex. ř., čís. 3377, 7648, 8346, 10.540
sb. n. s.). Tento návrh by učiniti nemohli, kdyby z přihlášky simultanního věřitele nebylo jasně zřejmo, v jakém poměru žádá uspokojení.
V souzeném případě byla pohledávka jen všeobecně přihlášena k rozvrhu nejvyššího podání a proto právem první soud přikázal na ni poměrný díl ve smyslu § 222, čtvrtý odstavec ex. ř.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D ů vod y:
Správně poukazuje rekursní soud k tomu, že otázku, zda zástavní
věřitel žádal jiné než poměrné uspokojení pohledávky, na několika nemovitostech simultanně váznoucí, z rozvrhové podstaty jedné z těchto
nemovitostí, lze řešiti jen podle obsahu přihlášky k rozvrhovému roku.
V této přihlášce účtuje dovolací rekurent pohledávku a navrhuje, by
mu tato účtovaná částka byla přikázána z nejvyššího podání, nezmiňuje se však o tom, zda celá či poměrná její část. V takovém všeobecném návrhu nelze spatřovati zřejmý úmysl věřitelův, že žádá uspokojeni
pohledávky jiným než pravidelným způsobem podle § 222 ex. ř., zejména, že žádá přikázání celé pohledávky z nejvyššího podání. Jelikož

z přihlášky neni nade vší pochybnost zřejmo, že dovolací I ekurent žádá
úplné zaplacení z dílčí podstaty, o kterouž jde, nepochybily nižší soudy,
přikázavše mu pohledávku jen poměrně.
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o sporném nároku odkazovníka nelze rozhodovati v nesporném ří
zení. Lhostejno, že všichni účastnici žádali při projednáváni pozůstalosti,
by pozůstalostní soud rozhodl tuto otázku v nesporném řízeni. Nejde tu
o předurčující otázku ve smyslu § 25 zákona ze dne 19. června 1931,
čis. 100 sb. z. a n.
Měl-Ii prvý soud za to, že nevystačí s prostředky nesporného řízeni,
rekursní soud pak byl názoru opačného, neřešily soudy zásadní otázku,
zda věc náleží do řízení nesporného či sporného.
(Rozh. ze dne 2. listopadu 1934, Rl 1243/34.)
Dědici učinili za projednání pozůstalosti návrh, aby byla pozůsta
lostním soudem rozhodnuta sporná otázka, zda hotel "Paradies« podle
příslušného místa závěti a úmyslu zůstavitele připadl jako prelegat nezletilé dceři zůstavitele, či zda má býti pojat do obecné podstaty pozů
stalosti. Podobný návrh učinila svým opatrovníkem také nezletilá odkazovnice, ovšem v kladném smyslu, by totiž bylo rozhodnuto, že hotel
"Paradies« jest pokládati podle výkladu nesporného místa testamentu
za její odkaz. Při tom sama se zmínila o tom, že by dědici měli býti odkázáni podle § 25 (2) zák. čís. 100/1931 na pořad práva. P o z ů s t alos t ní s o u d rozhodlo návrhu v ten rozum, že hotel "Paradies« jest
odkazem nezletilé dcery zůstavitele. Rek u r sní s o u d k rekursu dě
diců napadené usnesení potvrdil.
Ne j v y Š š í s o u d z podnětu dovolacího rekursu zrušil napadené
usnesení i usnesení pozůstalostního soudu ze dne 8. listopadu 1933,
jakož i řízení, na základě něhož tato usnesení byla vydána, jako zmatečné a odmítl návrh dědiců a legatářky, aby v řízení nesporném bylo
rozhodnuto, zda hotel "Paradies« jest pokládati za odkaz.
Důvody:

Dědici učinili za projednání pozůstalosti návrh, aby byla pozůsta
lostním soudem rozhodnuta sporná otázka, zda hotel "Paradies« podle
příslušného místa závěti a úmyslu zůstavitele připadl jako prelegat nezletilé dceři zůstavitele, či zda má býti pojat do obecné podstaty pozů
stalosti. Podobný návrh učinila svým opatrovníkem také ne zletilá odkazovnice ovšem v kladném smyslu, aby totiž bylo rozhodnuto, že hotel
"Paradies« jest pokládati podle výkladu sporného místa testamentu za
její odkaz. Při tom sama se zmínila o tom, že by dědici měli býti odkázáni podle § 25 (2) zák. čís. 100/1931 na pořad práva. Nižší soudy
rozhodly ve věci po podrobném šetření, ale učinily tak neprávem. Podle
§ 1 zák. čís. 100/1931 má býti tohoto zákona užito jen, má-li býti podle
zákonných předpisů postupováno v soudním řízení nesporném. Není zákonného předpisu, který by nařizoval, že o sporném nároku odkazníka
má býti rozhodováno v nesporném řízení. Nastupuje tedy pravidlo, že
o sporném soukromoprávném nároku lze rozhodovati jen v řízení sporném. O' sporných otázkách může nesporpý soudce rozhodovati jen
tehdy, když na tom závisí jeho opatření' v řizení nesporném, jde-Ii

o otázku předurčujicí (§ 25 zák.), o čemž bude ještě řeč. Že je tu na
místě jen řízení sporné, plyne i z toho, že zákon sám určuje v § 77 j. n.
zvláštní výlučné sudiště i pro spory, jimiž se uplatňují nároky z odkazů.
Předpokládá tedy, že takové nároky náležejí na pořad práva (srov. rozhodnutí býv. nejv. soudu vídeňského Glaser-Unger čís. 3050, 3105,
4207). Na tom nic nemění okolnost, že v tomto případě žádali všichni
účastníci při projednání pozůstalosti, by pozůstalostní soud v nesporném
řízení rozhodl svrchu zmíněnou otázku, neboť není dáno na vůli stran,
zda si přejí, aby bylo rozhodováno v řízení nesporném či sporném, nýbrž
musí se podříditi donucovacím zákonným předpisům (§ 42 odstavec prvý
a čtvrtý j. n. a § 41 d) zák. čís. 100/1931 o sankci zmatečnosti). Jest však
ještě řešiti otázku, zda v tomto případě nebylo již pravoplatně rozhodnuto o tom, že věc patří do řízení nesporného, nel:Joť pak by podle § 42
poslední odstavec j. n. takové rozhodnutí bránilo výroku o zmatečnosti.
Tomu tak není. První soud sice usnesením ze dne 10. května 1933
odkázal dědice v příčině jejich návrhu podle § 25 zák. čís. 100/1931 na
pořad práva z důvodu, že jde o sporný výklad závěti; rekurs ní soud sice
usnesením ze dne 8. 'července 1933 zrušil usnesení prvního soudu a nařídil mu, aby doplnil řízení a znova rozhodl, ale tím nebyla řešena
otázka, zda tato věc náleží vůbec do řízení nesporného; touto otázkou
se nižší soudy nezabývaly. Předpis § 25 zák. obsahuje ustanovení
o otázkách předurčujících. Řeší-li soudce předurčující otázky, rozhoduje o nich jen v důvodech, nikoli ve výroku v tom smyslu, co je právem
a řeší je jen pro své opatření nebo rozhodnutí, pro které je příslušný.
Zákon mu dává volnost, by konkrétně podle zásady účelnosti posoudil,
zda vystačí s prostředky, jež mu dává řízení nesporné,či zda má vyžádati rozhodnutí sporného soudu, pokud není ovšem zvláštního ustanovení pro ten neb onen obor nesporného soudnictví, jež káže přímo odkázati účastníky na řízení sporné, na př. § 125 nesp. pat. (srov. motivy
souk § 25). Vždy tedy má zákon na mysli jen otázky předurčující.
zeném případě pokládal první soud za to, že nevystačí s prostředky nesporného řízení, rekurs ní soud však byl opačného názoru a proto podle
svého odůvodnění zrušil usnesení prvního soudu k doplnění řízení ve
smyslu návrhu dědiců. Neřešily tudíž nižší soudy zásadní otázku, zda
taio věc náleží do řízení nesporného či sporného, nýbrž rozhodly v nesporném řízení o nároku odkazovnice, tedy o tom, co jest právem a nikoliv o předurčující otázce pro rozhodnutí nesporného soudce, k němuž
by byl příslušný. Rozhodnutí obou nižších soudů i řízení jim předchá
zející trpí zmatečností podle § 41 d) zák., k níž jest hleděti z moci
úřadu (§ 41/4 zák.). Bylo tedy nutno zmatečné usnesení i řízení zrušiti
a návrhy odmítnouti a netřeba tu někoho odkazovati na pořad práva,
protože na tento případ se nehodí předpis § 125 nesp. pat. čís. 208/1854
ř. zák. (srov. rozh. čís. 481, 1161, 6533 sb. n. s., čís. 3105 sb. GlaserUnger).
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Vznesl-Ii žalobce k rozhodnuti na odvolací soud z původního před
sporu jen úroky, nejde o obmezeni žaloby v pravém slova smyslu,
nýbrž jen o to, v jakém rozsahu žádá žalobce rozhodnutí odvolacího

mětu

-

Čís.

13918 -

-

čís.

13918 1129

1128

soudu. Přípustnost odvolání řídí se výší úrokové pohledávky, o níž má
odvolacl soud rozhodnouti.
(Rozh. ze dne 2. listopadu 1934, R I 1263/34.)
Žalobu o zaplacení 5.000 Kč pro ce sní s o udp r v é s t o I i c e
zamítl. V odvolání obmezila žalobkyně žalobu na úroky a na útraty.
O d vol a c í s o u d odmítl odvolání jako nepřípustné.
Ne j vy Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc odvolacímu soudu, by o odvoláni jednal a rozhodl.
Důvody:

Odvolaci soud odmítl odvolání žalobkyně jako nepřípustné, povod vol a c í m s p i s u obmezila žalobu jen na 7 % úroky
z 5.000 Kč za dobu od 9. prosince 1929 do 26. července 1933 a na
útraty, takže prý odvolání směřuje jen proti výroku o pří s.l u š e n s tví původně zažalované kapitálové pohledávky, ke kterému se nepřihlíží při výpočtu hodnoty sporu (§ 54 druhý odstavec j. n.), a jest
považovati řízení o obmezeném žalobním nároku za řízení ve věcech
nepatrných, ve kterém jest odvolání přípustné jen z důvodů zmatečnosti
uvedených v § 477 čís. 1 až 7 c. ř. s. (§ SOl c. ř. s.). S názorem tím
nelze souhlasiti. První soud rozhodl v souzeném případě o zažalované
pohledávce 5.000 Kč ze 7% úroky od 9. prosince 1929, a nevydal tedy
rozsudek ve věci nepatrné (§§ 448 a 452 c. ř. s.). Žalobkyně vznáší
k rozhodnuti na odvolací soud podle obsahu odvolacího spisu a odvolacího návrhu (§ 462 prvý odstavec c. ř. s.) z původního předmětu sporu
jen úroky, které takto přestaly býti pro o d vol a c í říz e n í příslu
šenstvím (§ 912 obč. zák.) a staly se jediným předmětem sporu, o němž
jest rozhodnouti rozsudkem (srov. plenární usnesení čís. 3868 sb. n. s.).
Přípustnost odvolání řídí se pak výš lú r o k o v é po hle d á v'k y,
o níž má odvolací soud rozhodnouti. Protože tato daleko přesahuje mez
bagatelní (§ 448 c. ř. s.), jest odvolání podle § 461 c. ř. s. přípustné.
Jen pro úplnost se podotýká, že prohlášení žalobkyně o »obmezení ža. loby« v odvolacím spisu nebylo obmezením žaloby v pravém slova
smyslu (§ 235 po sl. odst. c. ř. s.), neboť toto zahrnuje v sobě vždy čás
tečné více méně podstatné - zpětvzetí žaloby, jež by se mohlo sláti
jen za předpokladů § 237 c. ř. s. a jen do konce ústního jednání v první
stolici, nikoliv až po rozsudku prvního soudu (srov. na př. čís. 8436
a 9089 sb. n. s.). Zde však šlo vpravdě jen o to, v jakém rozsahu žalobkyně žádala rozhodnuti odvolacího soudu, jenž přezkoumává rozsudek
prvního soudu jen v mezích odvolacích návrhů (§ 462 první odstavec
c. ř. s.). Podle odvolacího návrhu žádá žalobkyně přezkoumání prvního
rozsudku jen v při čině úroků a útrat. Jest tedy odvolání přípustné.
něvadž
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poměry železničních zaměstnancu.
železniční zaměstnanec (úředník, podúředník a zřízeneC) muže býti
dán na trvalý odpočinek, je-Ii neschopen »ke službě« a je-Ii vyloučeno,

Služební

že opět nabude schopnosti »ke službě«, to jest k souhrnu prací zaměst
nance určité kategorie.
Jest ponecháno úvaze železniční správy, zda chce použiti v zájmu
služby tohoto důvodu ku přeložení zaměstn~c~ do .trvalé výslu~~y.
Pokud byl zaměstnanec neschopen ke sluzbe topirenského znzence.
(Rozh. ze dne 2. listopadu 1934, Rv I 1429/32.)
Žalobce byl topírenským pomocnikem čsl. státních drah. Výnosem
státních drah ze dne 25. března 1929 byl dán žalobce podle
ustanovení § 115 čís. 2 písm. a) služebního řádu pro zaměstnance ~tát
ní ch drah dnem 1. srpna 1929 do trvalé výslužby a byla yýplata Je~o
služebních požitků zastavena dnem 31. červ.en:~ 1929;. ProŤl tomuto ~y
měru podal žalobce rozklad podle § 17 sl~z. radu, JeJZ mlt;~sterstvo zeJeznic výnosem ze dne 20. srpna 1929 zamltlo. Žalobou, o mz tu Jde, domáhal se žalobce na československém státu, by bylo uznáno právem, že
žalovaný jest povinen uznati, že výměr ředitelství státních drah ze dne
25. března 1929, kterým byl žalobce dán do trvalé výslužby dnem I.
srpna 1929 a výplata jeho služebních požitků zastavena dnem 31. čer
vence 1929, není po právu a že smluvní služební poměr mezi žalo.vaným
a žalobcem trvá i nadále, že žalovaný jest povinen zaplahh, zalobcI
1.281 Kč a že jest povinenplatiti žalobci vždy každého prvmh~ dne
v měsíci počínajíc 1. prosince 1929 služné. Žaloba byla zamI!nuta
s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j vy Š š í m s o ude m z techto
ředitelství

důvodů:

V souzené věci jde v podstatě o výklad ustanovení § 115 bod 2' a)
sl. ř., podle něhož každý úředník, podúředník a zřízenec může býti dán
z moci úřední na trvalý odpočinek, je-li neschopen ke službě a je-li vyloučeno, že opět nabude schopnosti ke službě. Z toho, že služební řád
použil obratu, »ke službě« a nikoli »ku práci vůbec«, je patrno, že má
na mysli souhrn prací, náležejících zaměstnanci určité kategorie. Ze
slova »může« je patrno, že jest ponecháno úvaze železniční správy,
chce-Ii tohoto důvodu k přeložení zaměstnance do trvalé výslužby použíti v zájmu služby, neboť podle § 29 odst. 1 sl. ř. jsou zaměstnanc~
povinni zastávati každou jim přidělenou službu. MeZI stranamI nem
sporno - odvolací soud to zvlášť zdůrazňuje - že žalobce byl topírenským pomocníkem. Ja.ko takový byl ve smyslu § 40 čís. 1 a § 2 bl, 1 c)
služebního řádu a §§ 41 a 42 vl. nařízení čís. 15/1927 sb. z. a n. definitivním zaměstnancem, a to zřízencem. Odvolací soud neuvádí, že byl
»uhlířem«, pouhým topírenským dělníkem, nýbrž že jeho služba spočívala
v zaměstnání jako uhlíř ve výtopně, a chtěl tím jen zdůrazniti, že byl
zaměstnán dovážením uhlí vozíkem do zásobníku. Že talo práce přiná
leží topirenským pomocníkům, o tom rovněž není sporu. Zjištěno-li odvolacím soudem na podkladě posudku znalců, že žalobce není schopen
k těžkým nracem nebo takovým, při nichž by byl vydán žáru, prochlazení nebo 'jiným škodlivým vlivům, jest opodstatněn právní závěr, že je
neschopen k službě jako topírenský pomocník, jejíž součástí tyto práce
jsou. Nesejde na tom, že znalci uznali žalobce za způsobilého k »přimě-
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řené prácí«, vyloučili-li jeho způsobilost k pracím pod širým nebem a
vůbec k takovým, při nichž byl by vydán dotčeným již škodlivým vlivům
pro naléhavé nebezpečí recidivy. Již první soud ze znaleckého posudku
učinil závěr, že neurologické bolesti třebas by i na dlouhou dobu pominuly, mohou se kdykoliv vrátiti, zvláště, vystavuje-li se individuum vlivu
různých škodlivin, že žalobci nelze přiznati schopnost k těžkým pracem
nebo k takovým, při nichž byl vydán žáru, prochlazení nebo jiným škodlivým vlivům, a že u žalobce je naléhavé nebezpečí recidivy. Nejde tedy
jen o přechodnou nezpůsobilost a jest opodstatněn závěr odvolacího
soudu (čís. 4 § 503 c. ř. s.), že žalobce jednak není ·schopen ke službě
topírenského pomocníka, při níž je zaměstnanec vydán takovým škodlivým vlivům, jednak že je vyloučeno, že žalobce opět nabude schopnosti
ke službě topírenské.
čís.
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Obchodní pomocnící (zákon ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. zák.).
Nepřihlášení k pensijnímu pojištění není zadržením platu nebo jiných
naturálních požitků zaměstnance (§ 26 čís. 2 zák. o obch. pom.).
Nastaly-li mezi stranami rozpory o tom, zda zaměstnanec podléhá
povinnému pojištění, nelze v tom, že 7.aměstnavatel povinnost tu neuznal
a odmítl přihlásiti zaměstnance Ir pensijnímu pojištění, spatřovati ani
jiný důležitý důvod ve smyslu § 26 zák. o obch. pom.
(Rozh. ze dne 2. listopadu 1934, Rv I 1890;34.)
Žalobce byl obchodním pomocníkem II žalované firmy až do 5. října
1932, kdy ze služby vystoupil. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce
na žalované zaplacení mzdy za dobu do konce roku 1932 a spatřoval
důvod k vystoupení ze služebniho poměru v tom, že ho žalovaná firma
nepřihlásila k pensijnímu pojištění a že se zdráhala v tom směru vyhověti přání žalobcovu. Pro c e sní s o udp r v é s tol i ce uznal podle žaloby, o d voJ a c í s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: Žalovaná
firma byla sice povinna přihlásiti žalobce k pensijnímu pojištění podle
§ 5 zák. čís. 26/1929 sb. z. a n., ježto žalobce byl obchodním pomocníkem. Poněvadž však podle § 5 cit. zák. byl i žalobce oprávněn přihlásíti
se u pensijního ústavu, to, že senestala přihláška včas, nemá pro žalobce podle § 12 cit. zák. škodlivé následky a podle § 72 zák. nedoplatky
pojistných příspěvků jest vymáhati na zaměstnavateli, nelze v tom, že
se žalovaná zdráhala přihlásiti žalobce k pensijnímu pojištění, spatřo
vati zkrácení smluvené mzdy žalobcovy ve smyslu § 26 čís. 2 zák.
o obch. pom. Žalobce opustil proto službu bezdůvodně a nemá nárok na
zaplaceni mzdy za výpovědní lhůtu.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovoláni.
D ů vod y:
Co je »piatem«, jest uvedeno v §§ 8 až 16 zák. z 16. ledna 1910
20 ř. zák. a z toho je zřejmo, že nepřihlášení k pensijnímu pojištění
nelze na roveň postaviti zadržení platu nebo jiných naturálních požitků
čís.

zaměstnance (§ 26 čís. 2 první a druhá alternativa). Nejde ani o porušení jiného podstatného ustanovení smlouvy (třetí předpoklad druhého
odstavce § 26 zák. o obch. pom?cnících), neboť z~ smlouvy' ~eplyn~: ~e
žalovaná firma smluvně uznala zalobce za povmneho penslJ111m pOJlstením. Ostatně povinnost přihlásiti zaměstnance k tomuto pojištění, jsou-li
podmínky splněny, Jest povinností veřejnoprávní zákonem stanovenou
a nikoli smluvní povinností. Nastaly-li mezi stranami rozpory o tom, zda
žalobce podléhá povinnému pensijnímu pojištění, nelze v tom, že žalovaná povinnost tuto neuznala a odmítla žalobce přihlásiti k pensijnímu
pojištění, spatřovati ani jiný důležitý důvod podle § 26 zákona čís. 20;
1910 ř. zák., neboť jednak šlo o sporný výklad zákonných předpisů, jednak nebyla tím žalobci odňata výhoda tohoto sociálního pojištění, neboť žalobci tím nebylo zabráněno, by se sám podle § 5 odst. (3) zák..
čís. 26/29 sb. z. a n. nepřihlásil u pensijního ústavu, a tak nedocílil ře
šení sporné otázky příslušným úřadem po vykonaném šetření, po případě
instanční cestou. Kdyby pak úřad uznal, že žalobce byl pojištěním povinný, nemohlo by žalobci býti ani na újmu, že nebyl včas přihlášen žalovanou jako jeho zaměstnavatelkou (§§ 12 a 72 zákona čis. 26/1929
sb. z. a n.). Jinak stačí odká7ati ke správným důvodům odvolacího
soudu.
čís. 13920.

Měla-Ii částka zaplacená vnuceným správcem bernímu úřadu býti
podle § 120 čís. 1 ex. ř. súčtována na činžovní daň, pokud podle § 265
zákona ze dne 15. června 1927, čís. 76 sb. z. a n. požívala zákonného
přednostního práva zástavního na dražené nemovitosti, jest bez významu, že vnucený správce prohlásil, že částku tu platí na jiné pohledávky
•
berního úřadu.
K placení cestou soudní exekuce musí rozvrhový soud sám příhl/žetí,
aniž tu má místa poukázáni odporu na pořad práva (na pořad správních
stolic).
(Rozh. ze dne 2. listopadu 1934, R II 397/34.)

Rozvrhuje nejvyšší podání za exekučně vydraženou nemovitost, při
kázal s o udp r v é s tol i c e státu v přednostním pořadí na dani
činžovní 5.641 Kč. Rek u r s n i s o II d vyhověl rekursu vymáhajíciho
věřitele potud, že srazil z přednostní pohledávky státu částku 2.100 Kč,
jež byla zaplacena bernímu úřadu z výtěžku vnucené správy, vedené na
. draženou nemovitost.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu českosloven
ského státu.
Důvody:

Rekursní soud právem srazil z přednostní pohledávky berního úřadu
na činžovní dani 5.641 Kč částku 2.100 Kč, která byla podle prohlášeni
zástupce berního úřadu při rozvrho·vém roku zaplacena bernímu úřadu
z výtěžku vnucené správy, vedené na draženou nemovitost, a súčtována
na poplatek 1.857 Kč z roku 1932. Podle § 120 čis. 1 ex. ř. měla býti
částka 2.100 Kč súčtována na činžovní daň, pokud podle § 265 zákona
z 15. června 1927 čís. 76 sb. z. a n. požívala zákonného přednostního
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práva zástavního na dražené nemovitosti. Tento předpis je striktní a nemá proto významu, že vnucený správce prohlásil, že částku tu platí na
jiné pohledávky berního úřadu. Není správný názor stěžovatelův, že,
ježto šlo o sporné skutkové okolnosti, totiž o tvrzení, že přihlášená daň
činžovní jest z části zaplacena, měl rekursní soud odkázati odporovatel ku, aby svůj odpor uplatnila pořadem správních stolic, neboť částka
2.100 Kč byla bernímu úřadu zaplacena cestou soudní exekuce a k takovému placení musí exekuční soudce sám přihlížeti.
čís.

13921.

Pro o p r a v n é říz e n i jde o věc nepatrnou, byla-li pohledávka
zažalovaná u krajského soudu a přesahovavši původně 5.000 Kč, před
koncem ústního jednání v prvé stoHci obmezena na úroky, které nepře
vyšuji 300 Kč, a na útraty sporu.
(Rozh. ze dne 2. listopadu 19'34, R JI 524/34.)
Žalobu o 5.166 Kč, zadanou na krajském soudě, obmezila žalobkyně
před koncem ústního jednání na 5% úroky z 5.166 Kč za dobu od 10.
března 19'34 do 16. března 19'34 a na útraty sporu. Pro c e sní s o u d
p r v é s t o I i c e takto obmezené žalobní prosbě vyhověl. O d vol a c i
s o u d odmítl odvolání žalované. D ů vod y: žalobkyně obmezila žalobní nárok na 5% úroky z 5.166 Kč ode dne 10. března 1934 až do
16. března 1934 a na útraty. Úroky tvoří tedy hlavní nárok a, jelikož
nárok ten nepřesahuje 300 Kč, jde o věc nepatrnou (§ 448 a násl. c.
ř. s.). Proti rozsudku ve věcech nepatrných může podle §§ 452 čís. 2 a
501 c. ř. s. býti podáno odvolání jen pro zmatečnosti uvedené v § 477
čís. 1 až 7, bez ohledu, zda nárok byl nepatrným již od původu, či se
stal nepatrným obmezením žalobní prosby (čís. 346, 6681, 7158 sb.
n. s.). V souzeném případě odvolání zmatečnosti neuplatňuje a bylo je
tudíž jako nepřípustné odmítnouti (§ 471 čís. 2 a § 474 druhý odstavec
c. ř. s.).
Ne j v y Š š í s o u d odmítl rekurs do odmítacího usnesení od~ola
cího soudu.
.Důvody:

Jde o to, zda pro o p r a v n é říz e n í jde o »věc nepatrnou«, když
u krajského soudu zažalovaná pohledávka přesahovala 5.000
však před koncem ústního jednání v prvé stolici obmezena na
úroky, které nepřevyšují 300 Kč, a na útraty sporu. Úroky jsou příslu
šenstvím zažalované pohledávky (§ 912 obč. zák.). Byla-li však žaloba
obmezena na úroky, stalo se toto dřívější příslušenství, které zbylo ještě
z hlavní věci, jedíným předmětem sporu, o kterém jest rozhodnouti rozsudkem. Přípustnost odvolání řídi se pak výší úrokové pohledávky,
o níž má odvolací soud rozhodnouti. Nárok útratový není ani části hlavního nároku, ani jeho příslušenstvím a jest o něm rozhodnouti usnesením, byla-li žalobní prosba obmezena jen na útraty sporu (srov. plen.
usnesení ze dne 20. května 1924 čís. Pres. 298/24 čís. 3868 sb. n. s.).
Výše útrat nemá vůbec vliv na povahu rozhodnutí o úrocích. Poněvadž
původně
Kč, byla

v souzeném případě úroky, o kterých rozhodl první soud, daleko nedosáhly 300 Kč, správně usoudil odvolací soud, že do odvolacího řízení šla
již »věc nepatrná« a že rozsudek prvního soudu by mohl býti napaden
jen z důvodů zmatečnosti vypočtených v § 477 čís. 7 (§ 501) c. ř. s.
Na tom neméní nic okolnost, že rozsudek byl vydán krajským soudem.
Jest sice dáti stěžovateli za pravdu, že pro řízení v majetkoprávních
sporech u krajských soudů neplatí předpisy §§ 448 až 453 c. ř. s. a že
proto zákon v čl. XIV čís. 1 úv. zák. k j. n. zvlášť a výslovně stanovil
odchylku o bagatelním řízení jen pro případ, kde je krajský soud pří
slušný podle §§ 79 a 94 odst. 2 j. n., ale tím otázka, o niž tu jde, rozhodnuta není. Zde jde o otázku o p r a v n Ý c h pro s tře d k ů ve vě
cech nepatrných, o čemž jsou předpísy v §§ 501, 502 odstavec druhý
a § 517 poslední odstavec c. ř. s. Tyto předpisy nemají význam jen ve
spojení s řízením ve věcech nepatrných podle §§ 448 až 453 c. ř. s.,
nýbrž i samy o sobě, při čemž jen pojem »věci nepatrné« jest vzat
z § 448 c. ř. s. První předpis ustanovuje, že »v ne pat r n Ý c hv ě
c e c h« může býti rozsudek prvního soudu napaden odvoláním jen pro
zmatečnosti v § 477 čís. 1 až 7 c. ř. s. vypočtené; druhý předpis praví,
že »ve věcech nepatrných« není dopuštěn další pořad opravných prostředků proti rozhodnutí odvolacího soudu; a třetí předpis ustanovuje,
že proti usnesení odvolacího soudu »ve věcech nepatrných« jest rekurs
vylouč~~. Zákon nikde nerozeznává, zda věc byla nepatrnou již od pů
vodu, CI zda se teprve za řízení nepatrnou stala, buďsi tím, že strana
sam.a přiváděla do odvolacího nebo dovolacího řízení podle svých· návrhu (§§ 462 odstavec prvý a 504 odstavec prvý c. ř. s.) »věc nepatrnou«, nebo tím, že rozhodnutím prvního neb odvolacího soudu byl pů
vodní nárok procesuálně rozštěpen a že by pak do odvolacího nebo
dovolacího řízení po rozštěpení přicházela již jen »věc nepatrná«, neboť
ve všech takových případech je dílčí nárok samostatnou základnou
pro posuzování přípustnosti odvolání nebo dovolání. V uvedených
případech nezáleží tedy na tom, zda již p r v n í soud konal řízeni
podle předpisů o věcech bagatelních, nýbrž záleží jen na tom, zda
op r a v n Ý s o II d by měl podle odvolacího nebo dovolacího návrhu
rozh~dovati »ve věcí ~epatrné«. Účelem zákona bylo ulehčiti opravným
soudum, pokud by mely rozhodovati jen o nepatrnostech; běží tu pro
soudy opravné o použití zásady, že »minima nQn curat prator«. Kdyby
tomu tak nebylo, bylo by lze vyvolávati činnost odvolacích soudů také
jen pro několik haléřů. V takových věcech Se lze domáhati rozhodnutí
sou~u d r u h é stolice jen z určitých v zákoně přesně vypočtených dů
vodu (§§ 501 a 517 c. ř. s.) a nelze se domáhati rozhodnutí soudu tře t í
stolice vůbec .(§§ 517 poslední odstavec a 502 druhý odstavec c. ř. s.).
Že tomu tak Jest, jde najevo také z této úvahy: Předpis § 502 c. ř. s.
upravuje při P u s t n o s t d o vol á n í. Kdyby odstavec druhý tohoto
předpisu pl~!í1 jen ,pro případy, kde šlo o věc nepatrnou jíž od původu
a kde ted~ JIZ prvm soud rozhodoval podle předpisů §§ 448 a 453 c. ř. ".
a odvolacl soud rozhodoval v rámci § 501 c. ř. s., nemělo by toto ustanovení vůbec smyslu, protože o odvolání z důvodů zmatečnosti rozhod~je odvolací soud jen v neveřejném sezení a jen u sne sen í m (§ 471
ČIS. 5 a § 473 c. ř. s.), proti němuž není d o vol á ní nikdy přípustné.
Musí tedy zmíněný předpís míti na mysli jen případ, kde ještě odvolací
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soud rozhodoval nikoliv o věci nepatrné, ale kde teprve k dovolacímu
soudu jde věc bagatelní (srov. v témže smyslu také zásady vyslovené
v rozhodnutích čís. 346, 4314, 4888), jež jest zcela obdobné nynějšímu
případu (pak čís. 6681, 7158 a jiných sb. n. s.). Napadené usnesení vydal
odvolací soud ve věcech nepatrných, není tedy proti němu rekurs pří
pustný (§ 517 poslední odstavec c. ř. s.) a bylo jej podle § 526 c. ř. s.
odmítnouti.
čís. 13922.
Zákon proti nekalé

soutěži

ze dne 15.

července

1927,

čís.

111 sb.

z. a n.
Ustanovení § 15 (3) zákona má na mysli jen a výlučně žaloby zdržovací a odstraňovací, nejsou tim však dotčeny nároky na náhradu škody,
odškodného, útrat sporu a uveřejnění odsuzujícího rozsudku.
(Rozh. ze dne 5. listopadu 1934, R I 978/34.)
Žalobou Ck I 299/33 domáhal se žalující elektrárenský svaz na žalovaném elektrárenském svazu, by bylo uznáno právem, 1. že žalovaný
jest povinen zastaviti dodávku elektrické energie do katastru obce P.;
2. zaplatiti žalující straně jménem náhrady škody za dobu od 11. června
1933 do 25. listopadu 1933 124.()0() Kč, s 5% úroky od 28. listopadu
1933 do zaplacení; 3. že žalující straně přísluší proti žalovanému právo
na náhradu škody, vzcházející po dobu, pokud žalovaný dodává elektrickou energii do katastru města P.; 4. že žalovaný jest povinen zaplatiti žalující straně odškodné 25.000 Kč; 5. že se žalující straně při
znává oprávnění uveřejniti pravoplatný rozsudek do jednoho měsíce na
útraty žalovaného v časopisech v žalobě uvedených. S o udp r v é
s t o I i ce odmítl celou žalobu pro zahájení sporu Ck I 155/33 s poukazem na § 15 zákona proti nekalé soutěži. Rek u r s n i s o u d vyhověl
částečně rekursu žalobcovu a změnil napadené usnesení v ten rozum, že
zamítl námitku zahájené rozepře potud, pokud se žaloba pod 2.-6. domáhala zaplacení po případě vrácení náhrady škody, odškodného, práva
na uveřejnění rozsudku a soudních útrat, a soudu prvé stolice uložil, by
o této žalobě v takto obmezeném rozsahu dále jednal; ohledně žalobního
žádání pod 1., domáhajícího se zastavení dodávky elektrické energie
do katastru města P. napadené usneseni potvrdil. D ů vod y: Rekurs
žalující strany je důvodný, pokud se žaloba domáhá náhrady škody po
případě odškodnění a dalších s tím souvisejících výroků. Paragrafem 15
zák. jest zakázáno jen podání dalších žalob zdržovacích a odstraňova
cích, nikoli však další žaloby o náhradu škody, jejíž určení a vymáhání
je zcela samostatným nárokem ohroženým nad to podle § 23 případným
jeho promlčením. Uplatňování tomu nevadí ani námitka zahájené rozepře
podle ·předpisu c. ř. s., neboť jde podle tvrzenížaloby o nový nekalý čin
žalované strany, o zařízení dodávky elektrické energie proti pouhé nabídce
k tomu směřující a předchozí žalobou sub Ck I 155/33 pozastavené, a
nad to i o jiný nárok, podmíněný vedle nekalého jednání samého ještě
dalšími skutkovými předpoklady, které při prvější žalobě nepřicházejí
v úvahu, takže soud prvé stolice se mýlí, maje za to, že nároky 2-6 žalobní prosby jsou pouhým příslušenstvím nároku 1. v žalobě č. j. Ck I

155/33 již vymáhaného. Skutkový podklad je jen částečně stejný a tato
okolnost může míti význam jen pro spojení obou žalob k současnému
projednání podle. § 187 c. ř. s. nebo pro přerušení podle § 190 c. ř. s.
Ovšem, pokud se žaloba domáhá pod 1. zastaveni dodávky elektrické
energie, jest nárok ten totožný s žalob nim nárokem, již pod Ck I 155/33
uplatňovaným a domáhajícím se výroku o zdržení se nabídky a dodávky
elektrické energie, a rekurent ne právem tvrdí, že nová žaloba je žalobou
odstraňovací, kdežto prvá žalobou zdržovací. Zákaz dodávky je nárokem
zdržovacím, odstraňovací žaloba musila by se domáhati odstranění růz
ných zařízení dodávku umožňujícich, což však žaloba v souzeném pří
padě nežádá.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D

ů

vody:

Dovolací soud poukazuje na správné odůvodnění rekursniho soudu,
;\( němuž vzhledem k vývodům dovolacího rekursu dodává: § 15 zákona
proti nekalé soutěži má na mysli jen a výlučně žaloby zdržovací a odstraňovací. Pod čís. 2 až 6 žaloby zažalované nároky na náhradu škody,
odškodného, útrat sporu a uveřejnění odsuzujícího rozsudku nejsou proto
ustanovením § 15 dotčeny, ježto tu jde o samostatné nároky, jež lze bez
zřetele na nárok zdržovací neb odstraňovací, z něhož jsou odvozovány,
kdykoli úplně samostatně uplatňovati.
čís.

13923.

V řízení o prozatímním opatřeni k zajištění zdržovacího nároku podle zákona o nekalé soutěži nelze prokazovati pravdivost tvrzení prý
zlehčujících.

K povolení prozatímního opatření stačí, že pozastavený článek byl
v časopise vydávaném odpůrcem jako odpovědným redaktorem.
Nárok na prozatimní opatření jest tu opodstatněn již touto skutečností,
bez ohledu na zavinění nebo vědomi skutku.
otištěn

(Rozh. ze dne 5. listopadu 1934, Rl 1184/34.)
K zajištění nároku firmy Josef P., dům dámského kadeřnictví a vlásenkářství v Praze, proti Josefu š-ovi, kadeřníku v Praze, ve sporu po"
dle zákona proti nekalé soutěži, zapověděl soud prvé stolice žalované
straně, by nerozšiřovala tvrzení: 1. že práce sašetami je vyložený podvod, 2. že kadeřníci používáním sašet zničili by si to málo, co ještě mají,
3. že nákup sašet znamená zbavování se peněz za věc neužitečnou, 4. že
vlasy, které jsou ošetřeny sašetami, jsou jediná koudel a směřují do
všech stran světových. D ů vod y: žalující firma pracuje ve svém závodě kadeřnickém na provádění trvalé ondulace a uvádí, jak jest nesporno, do obchodu k provádění této ondulace sašety. I žalovaný jest
kadeřníkem. a

jest tudíž obě dvě strany pokládati za soutěžitele ve smyslu § 46 zák čís. 111/1927. Výtiskem časopisu "Pražský kadeřník«, jehož jest, jak osvědčeno tímto časopisem ze dne 15. května 1933, redaktorem a vydavatelem, uveřejnil žalovaný článek nadepsaný "Trvalá bez
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aparátu«. V tomto článku jest mezi jiným i tvrzení, pokud se týče údaje
ve výroku uvedené a to v takové souvíslosti, že po názoru soudu údaje
ty, byť í byly pravdivé, jsou objektivně nepřezkoumatelné, aspoň pro
průměrného čtenáře a obsahují taková tvrzení, že mohou podnik žalující
firmy zabývající se ondulováním pomocí sašet ve značné míře ohroziti.
Údaje se staly zřejmě za účelem soutěže, neboť učiněny byly soutěžite
lem a »při zlehčujících údajích živnostníka v soutěžním poměru k žalobci mluví předem úmysl soutěžní«. Obdobný názor zastává i judikatura řišsko-německá. Jest tu tedy skutková podstata jednání spadajicíhO
pod ustanovení § 10 odst. (2) zák. proti nekalé soutěži. Soud má, hledě
ke konstantní judikatuře, za osvědčený zdržovací nárok žalující strany
a poněvadž, i kdyby žalovaný jen jako redaktor řečeného časopisu učinil
pozastavené údaje, bylo by lze ho žalovati na zdržení se údajů těch, jakožto osobu zodpovědnou za obsah časopisu zdržovací žalobou a poně
vadž nelze předpokládati, že podle návrhu a podle osvědčení k němu
učiněných jest míti za jedině možno, že žaloba zdržovací a zastavovací
bude bez dalšího jednání zamítnuta (čís. 9665 sb. n. s.), navrhované prozatímní opatření povolil. Ohrožení nároku jest osvědčeno již tím, že
pouhé pokračování v činnosti jest s to působiti žalobci úbytek na prodávaném zboží pokud se týče na užívání sašet mezi kadeřnictvem a již
tím tedy jest ve smyslu § 381 ex. ř. žalobci působena škoda těžce zjistitelná a tudíž po rozumu zákona nenahraditelná. Pokud se týká námitky aktivní legitimace strany žalující nepokládá ji soud za důvodnou,
poněvadž dle jUdikatury nemusí býti soutěžitel výslovně jmenován (uveden podnik jménem), jehož se zlehčování týká, nýbrž přiznává se aktivní
legitimace k žalobě zdržovací každému ze soutěžitelů, kteří mohou býti
závadným jednáním dotčeni, jak vyslovil Nejvyšší soud ve svém rozItodnutí čís. 12638 sb., jehož se správně žalující strana dovolává. R ek u r sní s o u d zamítl návrh žalobkyně na vydání prozatímního opatření. D ů vod y: Návrh na vydání prozatímního opatření žalující strana
neodůvodňuje tvrzením, že vyrábí a přivádí do obchodu nový způsob
trvalé ondulace pomocí sašetů, což jest tvrzeno jen v prvním odstavci
žaloby, nýbrž tím, že ve svém závodě provádí ve značném rozsahu trvalou ondulaci pomocí sašetů, které nabízí a doporučuje všem dámám,
takže zákazníci dají si ošetřovati vlasy v podniku žalující strany sašetami. Netřeba se proto obírati otázkou, zda žalující strana jest výrobcem
sašetů, zda je uvádí na trh a zdali má k tomu živnostenské oprávnění.
Nic takového v návrhu na povolení prozatímního opatření není tvrzeno
a osvědčení o tom není nabídnuto. Jest proto za podklad navrženého
prozatímního opatření vzíti tvrzeni, že žalující firma do svého kadeřni
ckého obchodu zavádí, avšak nikoliv výlučně, sašety k provozování
trvalé ondulace. Tímto tvrzením není vyloučeno, že i jiné kadeřnické
ftrrl1)f pracují se saŠe tam i jakožto pomůckou, jejíž pŮvod a výhradné
uZívání nejsou vázány na závod žalobkyně. Již z toho plyne, že navrhovatelka neosvědčila zvláštní nárok, který by ji opravňoval žádati od ža10v~néh~, ~y s.e zd!že~ kritik~ této kadeřnické pomůcky. Žalující strana
take neosvedč11a, ze za 10 vany napadenou zpravu v časopise »Pražský
kadel"nik« uveřejnil, neboť dle předloženého výtisku jest jen jeho odpovědným redaktorem. Není osvědčeno, že tento článek byl ve spojitosti
s reklamou žalující firmy v časopisech, které předložila, a že se právě
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týkal sašetů touto firmou
obecně o velkých firmách,

užívaných a doporuCených, neboť mluví všekteré zaváděj i jako novotu »sašety« na místo
ondulace aparátem. Sachet = sáček znamená pouhý obal a záleží hlavně
na jeho obsahu, jehož jakost může býti u jednotiivých firem různá. Žalující finna užívala ve svých reklamách pro prostředek jí propagovaný
výrazu »obklad Aros«, takže ani z toho nelze souditi na totožnost s pojmem sašet. Příznačno· jest, že žalující firma v inserátu ze dne 14. května
193~ vyzývá, aby se energicky zamítaly všechny systémy, které nenesou
znacku »Aros«. Pokud první soud pokládá ohrožení nároku za osvědčené
již tím, že pouhé pokračování v činnosti jest s to způsobiti žalobci úbytek"na, prod,ávaném zboží (na .užívání sašetů) mezi kadeřnictvem, pře
hhz1, ze v zadosl! za povolem prozatímního opatření škoda z úbytku
prodeje sašet není tvrzena, nýbrž jen uvedeno, že žalobkyně na zavedení tohoto způsobu ondulace věnovala mnoho peněz; ve spojení s ostatním obsahem této žádosti jest míti za to, že se žalobkyně obává škody
tím, že se tato vydání nevyplatí, když počet zákaznic, které si u ní dají
onduloval! vlasy, následkem uvedeného článku klesne. Že by tomu tak
bylo, z nabídnutého osvědčení neplyne ani z okolnosti, že časopis »Pražský kadeřník« jest určen pro členy společenstva holičů a kadeřníků
v P;-azoe. Nen~.ani ~s~ědčena obava, že by žalovaný při budoucí kritice
»~asetu« pouZll ste]nych slov, na jichž zdržení jest žalováno. Použití jinych slov k~ ~lehčení sašetů však ani tímto prozatímním opatřením by
nebylo zabraneno. Vzhledem k tomu, že není osvědčen ani nárok žalující
str~n)f ani jeho ohrožení podle § 381 ex. ř., bylo stížnosti vyhověti a
zme~lOu napadeného usnesení návrh na vydání prozatímního opatření
zaml tnoutI.
Ne j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
D ú vod y:
Vychází-li se z tvrzení návrhu na prozatímní opatření (nikoliv žalo.by), jest předmětem žádaného prozatímního opatření navrhovatelův
narok na ochranu proH zlehčujícím výrokům časopiseckého článku
v příčině sašet, t. j. pomůcky, s níž navrhovatel ve svém závodě trvalou
ondulaci provádí, a tím i proti tomuto způsobu jeho živnostenské čin
nosti ošetřování vlasů ~ašetami, kterýžto způsob prý zákazníci spojují
s )eho podmkem. Zlehcování spatřuje navrhovatel ve výrocích článku
ol!štěného v č~so~ise »Kadeřnické listy«, jehož jest odpůrce, jak je nesporno, ,odpove,dnym re~aktorem, že I. práce sašetami je vyložený podvo~, 2. ~e kaderníc1 pouzíváním sašet zničili by si to málo, co ještě mají,
3. ze nakup sašet znamená zbavování se peněz za věc neužitečnou a
4. že ,vlasy, které jS?U ošetřeny sašetami, jsou jediná koudel a směřují
do vsech stran svetovycn. Nelze pochybovati o tom že rozšiřováni
!ěchto údajů bylo by způsobilé poškoditi podnik žalobdův a že ohledně
zalovaného mohlo by býti uznáno, že jednal proti ustanovení § 10 zák?na pr~l! nek~lé soutěži (zlehčování), kdyby neprokázal ve sporu pravdIvost techto udajů. Ve věcech nekalé soutěže, jak je důsledně judikaturou ~1ejvyššiho so~du uznáváno, jest návrhu na prozatímní opatření
vyhovelI, nelze-ll ]lZ podle návrhu a osvědčení k němu učiněných míti
za jedině možné, že žaloba bude bez dalšího zamítnuta (viz sb. n. s. čís.
Civilní rozhodnutí XVI.
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8193,9000,9139,9221,9665, 11.587, 11.810, 12.023 a 12.998). To však
nelze míti v souzeném případě jediné za možné, když bylo osvědčeno
otištění pozastaveného článku v časopise, jehož jest odpůrce odpověd
ným redaktorem, a když v řízení O prozatímním opatření nelze případ
nou, pravdlvos! tv~zení prý zlehčuFcích prokazovati a prováděti tak
osvedčem nablzena .odpurcem k dukazu jeho námitek (sb. n. s. čís.
11.810). Nelze při svědčiti vývodům napadeného usnesení že navrhovatel
neosvě?čil zvláštnf nárok, který ~y. ho, oprav.ňoval žádati na odpůrci, by
s~ z~r~el knhky tdo je~o kadť;rmcke p~mucky, protože i jiné kadeř
mcke firmy pracuJI se sasetaml Jako pomuckou neboť souběh více soutěžitelů nevylučuje kteréhokoliv z nich z nároku na ochranu podle zákona proti nekalé soutěži. Stačilo, že pozastavený článek otištěn byl
v časopise vydávaném žalovaným jako odpovědným redaktorem. Nárok
na prozatímni opatření jest opodstatněn již touto skutečností bez ohledu
na jeho zavinění nebo vědomí skutku (sb. n. s. čís. 10.516). Mylně má
r~kursní soud za to, že ,chybí osvěd~ení, že. žalovaný n~padenou zprávu
(clal:e~). v časopise uverejml, t. J. sam do hsku dal, a ze by inkriminova,ny ~Iane~ b~1 ve spojltosh s re~la,mou uveř~jňovanou žalobcem v před
lozenych Jim casopl"ech, ':: n~chz zalobce uZíval,pro propagovaný jím
prostregek .o,~dulačm oz~acem »ob!';l~d Aros«. Vzdyť z reklam těch je .
Vidno, ze bezl tu o prostredek slouzlcl k trvalé ondulaci vlasů bez elek!rického pro,udu a ,bez přistroje,. o jednoduché malé obklady, a tedy o sasety aneb sacky, CI obaly, jak je v napadeném usnesení uvedeno, jak to
navrhovatel odkazem na přiložené inseráty osvědčuje, a jak tomu rozumí I odpůrce ve svém vyjádření. Není také na závadu, že se otištění
sta}o v o?b?rném, časopise .»~ražský kadeřník«, když časopis ten, jak
znamo, byva vylozen v ohcInach a dostavá se tak do rukou zákazníků
kteří poy!ečtení Pooz~staveného ,článku mohou býti od provádění ondu~
lace zD1menym zpusoDem odradeDl.
čís.
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, ~ákon ze d~e .24. února 1934, čís. 33 sb. z. a n., o dočasných opatren~ch ': e;,ckuc!ltm. a konkt1~sním řízeni proH zemědělcům.
.
':t:nacttdenm Inuta § 5 zakona se nečítá ode dne doručeni dražební

vyhlasky, nýbrž počíná běžeti, jakmile se dlužník
prodeji, po případě dnem výkonu zabaveni.
(Rozh. ze dne 8. listopadu 1934, R

j

dozvědělo

povoleném

Důvody:

Jest sice pravda, že podle spisu byl ~o;rolad rekur.ent. uvědoměn
o dražebním roku teprve 2. června 1934, nez clrnaclIdenlll lImt!' § 5 zakona čís: 33/1934 sb. z. a n. se nečítá ode dne d?ruč.ení, drazeb~1 vyhlášky, jak se nesprávně dovolací re~Ufe~t ~0n;l1Iva,. nybr::,s!ano,vl-lI s~
v § 5 cit. zák., že návrh na odk:ad ,!,a,b~tt uC2nen, nelPo.zdej; ctr;,act d~.u
před nařízen~m prod:jem \dr~zb?2")'. clta se ctrna::t dnu zpet pr~d nanzeným prodejem, takze pocma bezelI, Jakmile dluzn~k se dozvedel o ,Povoleném prodeji, po případě dnem výkonu zabaven!. U.čIllIl-1I ;r proje~
návaném případě dlužnik návrh na odklad exekuce az g en I:red.?razbou, ač o povolení prodeje a výk~nu zabav~I1I b~1 uvedome~ pz 17.
května 1934, byl jeho návrh pravem zamltnut jako opozdeny (§ 7
písm. c) cit. zák.).
čís. 13925.
O nároku dUHe proti otcovske bábě na l?laceni vý~iv~ého j~s! .pří:
slušný rozhodovati opatrovnický soud, i kdyz otcovska baba ma radne
bydliště v obvodu jiného soudu.
(Rozh. ze dne 8. listopadu 1934, Rl 1342;34.)

Otcovská bába dítěte bydlela ve Falknově nad Ohři, opatrovnick~m
soudem byl okresní soucl v Ústí nad La~em. Mat,eřská opatrov?lc~ dltete
navrhla na okresním soudě ve Falknove nad Ohn, by otcovske babe dltěte bylo uloženo platiti dítěti výživné, kterémužto návrhu s o u ~
~ r v é s t o I i c e vyhověl. Rek u r sní s o u d k rekursu otcovskc
báby dítěte zrušil napadené usnesení a odkáz~1 věc k. okresním,u soudu
v Ústí nad Labem, jakožto soudu opatrovmckemu, maje za to: ze podle
§ 109 j. n. jest opatrovnický soud přislušný rozhodnoutt o ~avrhu ~~
teřské opatrovnice dítěte, že proto jest napadene usnesem zmate.cne:
pročež je bylO zrušiti a věc odkázati podle § 44 j. n. na opatrovmcky
soud.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu mateřské opatrovnice dítěte,
Důvody:

v:

1107/34.)

Ná;,rhu dlužníka na odklad prodeje zabavených movitých věcí ustanoveneho n~ den 16. ~ervna 19.34, S? udp r v é s t o I i c e vyhověl,
rek u r s n I s o u d navrh zamltl. D u vody: Podle spisů byla dražba
zabavených movitých věcí ustanovena na den 16. června 1934. Návrh
povinné strany na odklad exekuce došel soudu 15. června 1934. Podle
§ 5 zákona čís. 33/34 sb. z. a n. má býti podán návrh na odklad exekuce
pOdl~ § 1 ?d~t. 1 a~,. tedy na odklad prodeje movitých věcí, nejpozději
ctrnact dnu pred nanzenym prodejem. UČInila tedy tento návrh povinná
strana pozdě, a bylo její návrh zamítnouti.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

§ 41 odst. (2) zákona Čí~. IO~/1931 sb. z. a. n;, němž js~u ?ůvody
zmatečnosti uvedeny přesnym vypočtem, neuvadl p.restoupem predplsu
o soudní přislušnosti jako dův~d zmatečnosti. Nepr!,v~m p~oto re.k,Ufsní
soud považoval usnesení prvnlho soudu za zmateene. Avsak stezovatelka v tomto směru nečiní mu výtky nezákonnosti, ~ýbrž uplatňuj~ ten!o
rekursní důvod (§ 42 zák. čís. 100/31 sb. z. a n.) jen v tom smeru, z~
názor rekursního soudu o místní nepříslušnosti prvního soudu nem
správný. Než tu nemá pravdu. Při svém rozhodnutí n;ůže sO,ud přihlí~,:ti

jen k ustanovením ~ákona a nikoliv,k názoru v P'?z?amc~,pn vzorCI ClS.

215 ve sbírce vzorcu neho vyslovenemu soudy v ]mych pnpadech. P~dle

§ 109 j. n. v doslovu čl. IV. cis. nař. čís. 118/1914 ř. zá~. náleží ~kre.sm,m~
soudu místně příslušnému obstarávati všech~y prace, ktere na!ez~)1
k činnosti soudu poručenského neb opatrovmckeho. Tato dosavadm pn72'
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slušnost byla zachována i v § 2 (2) zákona čis. 100/1931 sb. z. a n.
Byla-li věc u určitého soudu řádně zahájena, trvá, pokud soudni chráněnstvi nebylo ukončeno (§ 29 j. n.). Není pochybnosti, že jest ukonem
opatrovnického soudu rozhodnouti o povinnosti k výživě nezleti!ců, jsoucích podle § 21 obč. zák. pod zvláštní ochranou zákona, jež plyne z rodinného svazku a jest založena v právu rodinném (§ 141, 143 obč. zák.).
Každé poručenství neb opatrovnictví má tvořiti jediný celek a nemá býti
rozčleňováno na jednotlivá poručenská neb opatrovnická soudní opatření, prováděná u různých soudů. Vedlo by to k důsledku, že by
v témže poručenstvi neb opatrovnictvi bylo několik spisů u různých
soudú, čímž by trpěl i přehled učiněných opatřeni, i souvislost dalších
úkonú s úkony předcházejicími. Ježto podle zjištění rekursního soudu
stěžovatelkou nenapadeného vede se opatrovnictví nad nezletilým dítě. tem u okresního soudu v Ústi nad Labem, kde bylo určováno výživné
proti manželskému otci, právem rekursní soud uznal tento okresní soud
za příslušný k rozhodnutí i o nynějšim návrhu, ježto okolnost, že otcovská bába má řádné bydliště v obvodu prvního soudu, je pro přislušnost
opatrovnického soudu bez významu.
čís.

13926.

Nebyla-li pachtovnl smlouva majitele biografické licence 8 tlm, kdo
provozoval biograf na vlastni účet, schválena správnlmi úřady, jest majitel licence zavázán ze smluv, .jež uzavřel jeho úředně ohlášený zástupce
pro biograf.
(Rozh. ze dne 8. listopadu 1934, Rv I 1260/32.)
Žalující firma domáhala se na majitelce biografické licence kina
Louvre zaplacení za zapújčené filmy. O b a niž š í s o u d y uznaly
podle žaloby, o d vol a c í s o u d z těchto d ú vod ů: První soud
zjistil, že se objednávky filmú, za jichž zapůjčení. se žalující strana domáhá zaplacení částek již dospělých, staly v době, kdy byl provoz biografu žalovanou pronajat Bedřichu T -ovi, ale také správně uznal smlouVl'
mezi žalovanou stranou a T -em za nicotnou, poněvadž se příčí zákazu § 9
nař. ze dne. 18. září 1912 čís. 191 ř. zák. Nicotné ujednání nemůže vyvolati nijaké účinky a zejména pro souzený případ jest posuzovati věc
tak, že provoz bia, třebaže se fakticky dál v režii a na účet T -ův, právně
platí za provoz strany žalované. Názor žalované strany, že smlouva není
nicotná, ježto v nařízení čís. 191/1912 není 10 výslovně uvedeno, a že
t~mu nasvědčuje i předpis § 26 téhož nařízení, z něhož je patrno, že
zakaz propachtování směřuje jen proti majiteli licence z dúvodů policejně administrativních, nelze uznati za správný. Z doslovu předpisu § 9
vyplývá, že propachtování licence je zakázáno, tedy smlouva pachtovní
o provozu jinou osobou, než majitelem licence neb úředně schváleným
zástupcem licenciáta. Nejde o zákaz týkající se jen majitele. licence,
nýbrž o zákaz) jenž neuznává smlouvu zákazu se příčící za existující.
Ježto T., třebaže měl smlouvn o provozu biografu na svůi účet, nebyl
oprávněn k provozu a výkon licence se dále uskutečňoval,ošlo o výkon,
při němž za podnikatele platí majitel licence a ujednání s T-em nejev;
na venek účinky. K tornu přistupuje, že žalovaná svého úředně schvále-
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ného zástupce V-a neodhlásila, když přešel od. ní d? služeb T -ový~h
. ko ředitel biografu, takže platil nad ale za Je]lho. zastupce. Bylo ZJI~~ěno, že objednávky filmů, za jichž .zaplacení ~e za.lu!e, ,~yly uskllteč
něn V-em za biograf Louvre, třebaze se I T.)ednam zuca~tr:ll. za~o
van~ strana tímto jednáním, provedeným pro JeJI blOgraf,)e ~azan~. PI edala protiprávně provoz T -ovi, ~ěla příj,,;m ~e ~or~e n,aJemn~ho. a,
'ežto přenechání provozu proti zakazu nen! pr!,vne. učmne,. mUSI nesl!
1důsledky toho, že smlouvy s T -em vlastně nem a blOwaf prec byl pro~ozován, z čehož měla výtěžek (nájemní). ,O~olnost, ze snad ,T. nezalati! celé nájemné, je vedlejšL Propa:htovam blOgraf~ protI zaka,zu Jde
~a nebezpečí majitele licence, a pomel' Jeho k takoven;u. pach!'yn nem
oměrem právním, na venek působí~ín:, .ide. len, o vl1ltrm pome: obou.
~ toho dllvodu nemúže pro posouzelll vecl mll! vyznam okolnost, z~. s.nad
žalující strana o nájmu biografu T -em věděla. T. nebyl, pk z]lsteno,
úředně schváleným zástupcem žalované pro provoz bIOgrafu a nebyl
tedy oprávněn k provozu. Bylo však i :jištěno, že. žalUjící stra~3' nebyla
formálně vyrozuměna, že provoz bla prevzal T., -;e ne~nala o blIze obsah
smlouvy T -ovy, kteréž zjištění odpovídá výsledkum pru:,odu. Pravda )e
však, že B., zástupce žalující strany, vědě! od V-a, ze.~. napl bl.o
Louvre. Ale jak již uvedeno, nemůže ani vedo~o~t zalu]l~1 st;any l1IC
změniti na stanovisku, že žalovaná strana je zavazana ~ obJednavek pro
její biograf, .iehož provoz protipr~vně pře~echala T -OVl.
N e j vy Š š í s O u d nevyhovel dovolam.
D

ů

vod y:

Dovolatelka napadá rozsudek odvolacího soudu pro nesprávné právní
posouzení věcí (čís. 4 § 503 c. ř. s.), leč ne právem, n~?~f odvo~acl .so~4
posoudil věc po pravní stránce úplně .sp~ávně .. Obz~laste Jest p:!~vedČlL
právnímu názoru odvolacího soudu, ze Jest llIcotna smlouva, JIZ dovolatelka propachtovala Bedřichu T -ovi provoz bIOgrafu "Louvre«. Po~~e
zjištění souc,ú nižších stolic nebyla smlouva mezI dov'Olatelko~. a Bednchem T -em schválena správním úřadem, ba nebyla mu am ohlasena. Nesejde na tom, že žalobkyně vědělá, ž~ do~olat:ika pr~pachtovala kll1(~
Bedřichu T -ovi, když si žalobkyně mUSIla. h,ylI ve510~~, ze. tato p.ach.tov?1
smlouva jest neplatná, a když bylo z]lsteno, ze un;d~e .ohlas~ny ~a
stupce dovolatelčin Vladislav V. uzavíral smlouvy o pyJcem fllmu ,;;e za=
lobkyní vždy jen pro bio "Louvr~« a mkdy pr? B<;dncha T ~a.~ ze na_
opak tento se 7ásadně tomu vyhy'?a.l, podeps~;1 sved~ovl UZ~vel~U.
chází-li se z tohoto skutkového' z]lstem, Jest tez uznaÍl za, sprav:ny pravm
závěr soudú nižších stolic, že námitka nedostatku paslvlll legll!mace dovolatelkou vznesená nertí opodstatněna.

':ly,

čís.

Pojišťovacl
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smlouva.
. .
..,
..
Pojišťovna nemůže zrušiti smlouvu, zaplah1-h pOJ1st!llk I?:~e~~I, tepry,e
po třicetidenní lhůtě, nevyvozovala-Ii tento. dú,:;\edek.:lnl.v dřl:,eJs:ch, Pcl:
padech, kde pojistník platil premie rovnez az po tncebdenm seckavacI
lhůtě.
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Chce-li pojišťovna (při životním pojištěni) vyvoditi důsledky z opo-

zděného placeni premie, musi tak učiniti ihned, jak o zaplaceni zvěděla,

a nesměla čekati, až zvěděla o smrti pojistníkově.

(Rozh. ze dne 8. listopadu 1934, Rv I 38/33.)
Ferdinand Š. uzavřel se žalovanou pojišťovnou životní pojištění na
20.000 Kč. Pro případ úmrtí měla býti tato částka vyplacena jeho dceři,
nezl. Eleně Š-ové. Premie za prosinec 1930 splatná dne I. prosince 1930
byla zaplacena dne 9. ledna 1931. Dne 5. ledna 1931 Ferdinand Š. zemřel. Proti žalobě Eleny Š-ové o vyplacení pojistné sumy namítla zalovaná pojišťovna, že pojistná smlouva zanikla podle čl. 5 pojišť. podmínek, ježto pojišťovací premie za prosinec 1930 nebyla zaplacena do 30
dnů po dni splatnosti, tudíž do 30. prosince 1930. 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:

Netřeba řešiti otázku, zda se G. vydával žalobkyni 9. ledna 1931 za
zmocněnce pojišťovny a zda tím vzbudil u ní mylné domnění, že pojišťovna se zaplacením opozděné premie souhlasí a že, ač se placení děje
po smrti pojistníka, nemíní vyvoditi důsledky § 5 všeob. poj. podmínek
o zániku pojištění. Neboť stačí, že pojišťovna nevyvozovala tento důsle
dek ani v dřívějších případech, ač pojistník platil premie za měsic srpen
až říjen 1930 rovněž až po třicetidenní sečkávací lhůtě a pojišťovna měla
tolikráte příležitost smlouvu zrušiti. Nevyvozovala-li pojišťovna tento
důsledek v předcllozích případecll, kde by to bylo bývalo k jejímu neprospěchu, r,emůže ho vyvozovat v případě souzeném proto že to slouží
k jejímu prospěchu, neboť každou 'smlouvu jest vykládati 'podle § 914
obč. zák. sice podle pravého úmyslu stran, avšak tak, aby to odpovídalo
pOctJvemu styku. Neodpovídá však poctivému styku, když pojišťovna
nepoužije ustanoveni § 5 vše ob. poj. podmínek dotud, dokud to slouží
k jejf.m~. p:ospěchu, ~ naj~~nou se na něj odvolá, když by jinak to byb
k jejl ujme. Žalovana pOjlsťovna odmítla premii za měsíc prosinec až
9. února 1931, tedy až za měsíc po zaplacení, a nemůže ji omlouvati ani
to, ~: musela napřed vyčkati bud' tříměsíční lhůtu neb úmrtí pojistníka
za ucelem posouzení, zda došlo k obnovení pojištění podle § 5 všeob.
poj. podmínek; neboť chtěla-li vyvodit důsledky z opožděně placéné proSincové premie, mohla tak učiniti íhned, když o zaplacení zvěděla, a nečekati, až zvěděla o smrti pojistníkově. A kdyby tak byla učinila, nepře
káželo by to pozdějšímu obnovení pojištění, pakli předpoklady § 5
všeob. poj. podmínek by byly nastaly.
čís.

13928.

Je-li požadováno vráceni dobové slevy z několika pojistek, jde o samost~tn~ ná~oky, jež jest s ~le~sk~ příp,!lstnosti dovolání (§ 502, odsta-

vec treb, c. r. s.) posuzovab kazdy zvlásť.
Pojišťovací smlouva.
Je obchodní zvyklosti, že se při výpovědi pojišťovací smlouvy před
uplynutim smluvené pojistné doby dobová sleva vraci.
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. ...,
behodní zvyklost nemusí doká~ati, ž,~
Strana odvolavalt~l ~e na o
o obchodni zvyklosti vědel. Stacl
drUhý smluvník, uzavlra1e S~l?~:~ž se hodí průvodní prostředl{y, pl~
důkaz o obch,?dní zvlyktlkOSrl~ ~~olnosti a není jediným způsobilým prutící všeo.becne pro s {Uo ove
,
.
.
vodním prostředkem dukaz z:a,leck~lost tvrzená stranou jest všeol:iecna~
B lo-Ii zjištěno, že obcho !ll zvy
' I že nevěděla o obchodm
by
U ní
nejest Xa <;'ruhé
zvyklos!t, neb?lzet sdeí:~~~sJ'í ~e pro výklad vůle stran podřídltl.
dala a ze neme a u

st!aně,

raftt;~to~n~O~:;~l~~ti

přede?~I~dati

(Rozll. ze dne 8. listopadu 1934, Rv I 110/33.)
, I 'íeí pojišťovny proti úrazu (požalovaný se pojistil roku.19~7 u z,: Uj, o'istka čís. 75.787), a proti
jistka čís. 5\.251), ~roti pO.VIn~~I~~4)u~:n~~;:eť let. Roku 1930 žalovant
'poškození auta ,(p,oJlst~a čls· . l · automobilu nepoužíval. žalob,:u, o mz
pojištění vypovedel, Je:to ~~ a ,e
žalovaném vrácení dobovych. ~l~~
tu jde domáhala se zalo yne na 'll em 4573 Kč. O b a n I z s 1
ě~h tří pojišťovacích smluv, u rn
.

d

~ oo:Nde y.j vuz~a]y'
po~~ r~od~~ftl dovoláni
proti výroku, )ímž ~'yl05~~~í
y s I s...
I
osk tnu tou v pOJIstce CI.'., '.
S

vanému uloženo vrahl! dobovo~ s ev~ p 76 ~87 o pojištění prol! skodam
·"tění proti úrazu a v pOJistce CIS.
"
oz ,povmne
pOJls 'ho ruc'ení', j'inak dovolání uevyhovel.
Důvody:

. každ' z jiné samostatné poJde o tři samostatné nárok~, plyno~~lvé sleJ. z pojistky čís. 51.521,
jišťovací smlouvy. ~-lá:ok na vr~~.;rIK~o Nárok n~ vrácení dobové slevy
týkající se úrazu, CInI c.elk~,m
o . . 'ho ručení činí celkem 1.572 ~č
z pojistky čís. 75.787, tykajl se. POVIn~t
"ších' soudů a hodnota kazdn~~olání v těchto bodech ne40 h Poněvadž jde o souhlasne ro:,,~
bylo je podle § 507 prvý
dého' nároku nepřesahuje ?OOO Kc, jes"
přípustné podle § 50~ třeh. odstavec c. L s. a .
odstavec c. ř. s. odmltnout~. ,
b tku zažalované částky 2.179 Kč
Zbývá proto jen dovolam co do.z
čís. 30.204 o pojištěn! prot~
připadající na dobo~?,:, slevu z pOjlst Lžalovan' nárok o bezd~vodne
poškození auta. Žalujlcl strana ne.oJlfela t divši ž~ 20% dobova sleva
ohohacení podle ,§ 1435. obč: za .~ neřtad ž~ pojistná smlouva bude
byla poskytnuta zalovanemu j;~ ~~ t p ~ikoliv když jen bude uza. skutečně trvati celýc? .smluvmc tkov ~ 'pfednes p;o předpoklad, že odvřena do 10 let. Schazl~ro~o Sok u
Y i održel poskytnuté slevy a
padl pro žalované 110 , pr~vm dUv?d~k~lkO~' Pstav podřizovati pod us tanelze proto žalobkym. prednes;ny kd ž r~ý soud tento důvod neuznal
novení § 1435 obč. zak., zejlnena, . .Y, ťtrana o řela žalobu jen o ob~
a názor ten zůstal nenapaden. Z~IUjl.~ 'e se p}i výpovědi pojišťova~l
chod ní zvyklost podle čl. 279 obc .. za :č ~ • doby dobová sleva vrac!.
smlouvy před u~lynut~m smIU~~~( !v°j~~o~~ nebyla sice svědky .pro~á
Odvolací ~oud .zjls~Il, ze ?bch. . o.fctinělé případy, a že v nejlepslm
zána, ponevadz pr~ I:rokazal: jTe~ j Yj'ádřil že obchodní zvyklost propřípadě ji prokázah vseobecne.
1IU v
,

r

k

t
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kázaná jest. Avšak mýlí se, domníva 'e s "
,
chodní zvyklostí odvolává, musí tadé ioz~ stl an,a, ktera, se na obo obchodní zvyklostí při uzavření smlou~ k,:~a,\" ~e druhy s,;,luvník
o obchodm zvyklosti a, poněvadž '
y ve ;, a0I;ak stačl důkaz
lými prostředky průvodními důkazJe to, skutk?ve tvrzem, jsou způsobi
okolnosti, Není tudíž jediným z o ~lez pl~Í! všeobecně pro skutkov6
znalecký a neby,lo to vyslovenopuso I YhmdPruy~dním prostředkem důkaz
, ,
"
v roz o nutl CIS 4137 sb
'b '
I vypovedl svědků znaleckých Stač"]' l' d l ;
. n. s., ny rz
I 1- I o. vo aClmu soudu svědci, vyslechnutí v prvnl stolici nel'
volacím důvodem § 503' čís ~e c to, napadalI. v dovolacím řfzení ani dovolacimu soudu podle § 488
; r. s.,. ana uvaha ta jest vyhrazena oddůkazů. Bylo-li zjištěno že ~b~h~d a ,lest ~rsledkem volnéhO hodnoceni
lest všeobecná, jest tím' spor ve pro~'p~~h ž°ttvrzená žalují~i, stranou
z a lov a n á strana musí namítati
d l ' a.uJ~cí stravnž rozresen, ana
zvyklosti, nebo že Se znalost obchO~ ,0KazalI, ze nevedela o obchodni
dala a že neměla tudíž vůli jí se p ni ~~f~OS!i u ní předpokládat nenámitky žalovaná strana v rvé t rD vy a vule ~tran podříditi, Tyto
při uzavření pojišt'ovaci smrouvySoOlIc~ ne~zdnebsla, .nybrž namítala jen, že
~
... ,
Vlacem o Ove slev
d'
.
::usem smlouvy nebylo řeči. Ostatn' t "
. Y pn pre casnem
CIS. 4137 sb. n. s.
e s aCI poukazah na rozhodnutí
V'

I

v

čís. 13929.

Stačl, jest-li ve výpověd'"
"
,
lišen o~ ji~ý~h by tl! v témž~ J;'~~~':d~aJemcovym vypovídaný byt rozUdanl jmena a bydliT
'
odst
" s e zmocnence pro doručování (§ 562 dr h'
avec, c. r. s.) jest Součástí mimosoud' ,
"
,u Y
již ve výpovědi pokud se týče
'
, ni VYPovedl a musí se státi
c. ř. s.
v oznamem podle § 565, druhý odstavec,

ovšem nesporno, že bytů téhož druhu je v prvém poschodí domu čp. 820
více, ale nutno uvážiti, že najatý předmět se určuje nejen číslem bytu 'I
polohou v poměru ke schodům a pod., nýbrž hlavně jménem nájemce
byt obývajicího. Právě v případě stejného druhu bytů jméno nájemce
identifikuje jeho byt na rozdíl od bytů jiných. Kromě toho se i v § 54
eX. ř. čís. 1 v prvé řadě předpisuje přesné označení navrhovatele, a toho,
proti komu exekuce vedena býti má, takže při exekučním titulu odpovídajícím tomuto předpisu nemůže vzniknouti u exekučního orgánu pochybnost o identitě exekvovaného bytu. Pokud jde o druhou námitku
žalované strany, že výpověď neobsahuje udání zmocněnce pro doručo
vání, podle § 565 c. ř. s., prvý soud se jí vzhledem ke svému právllímu
názoru nezabýval, a, poněvadž důvod, o který prvý soud opřel své
rozhodnutí, po názoru soudu odvolacího není opodstatněn, zbývá rozhodnutí oné námitky odvolacímu soudu. Podle doslovu § 562 druhý odstavec c. ř. s. ten, kdo výpověď dává, nebydlí-li ani v místě, ani o obvodu příslušného okresního soudu, má zříditi zmocněnce pro doručování
tam bydlícího a jeho jméno i bydliště při výpovědi udati. Ze slov zákona
vyplývá, že udání zmocněnce nenl součástí výpovědi, což by bylo lze
označiti jedme slovy »ve výpovědi«, a že předpis ten jest jen předpisem
rázu formálního, který nemůže míti význam pro materielně právní účinky
výpovědi, když prvý soud již výpověď přijal za způsobilou k projednávání ve věci samé. Z Neumannova komentáře k civ. řádu soudnímu,
jehož se žalovaná dovolává, plyne jen, že soud má výpověď neobsahující udání zmocněnce pro doručováni vrátiti vypovídající straně k doplnění podle §§ 84, 85 c. ř. s., z čehož nelze usuzovati na to, že ono
udání jest součástí výpovědi, naopak pouhou formální vadou, způsobilou
překaziti řádné úřední vyřizováni, jak praví § 94 c. ř. s.
Ne j v y Š Š j s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.

(Rozh. ze dne 8. listopadu 1934, Rv I 2119/34.)
. Zalobci, bydlící v obvodu okre sníh
d
. ,
mimosoudní výpověď' z bytu v první o SO\ u y Z., dah zalovaným
(v obvodu okresního soudu vP) Ž
m posc .odl ,domu čp. 820 v P.
vypovídaný byt náležitě označ~~ al,ovam ?amlth, ze ye výpovědi nebyl
doručování. Pro c e s TI í s o II d a ze v 1lI nebyl. udan :;mocněnec pro
shledav odůvodněnou prvou námitk! r vde 1 s t o ~ I Ce vypověd' zrušil,
' .' s . I u I?U nanlltkou se vůbec nezabýval. O d vola c í "0 u d
Z námitek žalované strany pf~~h~~sl~ v);rOved: za účinnou. D ů vod y:
mitkou nepřesného označení vypoJga~~h I P:v~ s~ud Se zabýyal jen n~
re
h9 so~du výpověd' nemá náležitosti §
,metu. Podle n~zoru.prve
presneho označení předmětu. Odvolací so d c: \: s., ,v sou~enem pnpadě
soudu nesouhlasí. Přezkoumav s is
.u .vsa s lImto nazorem prvého
soudní výpověď byla d'
' I ~, 'j, ZJlslIl o;lvolacl soud, že mlmov prvém poschodi domu a~a ~~OuJ~C[ strano~ z~l?vané. straně z bytu
s příslušenstvím. Podle náz~~u odvol P"h sesta~aJI~lho ~ jednoho pokoje
nepřipouštějí vLlbec pOchybností o tg~ o sO~,~ ly~O ud~Je ve výpovědi
dává, vždyt' žalovaná strana ob"
' z Ja e o predmetu se výpověd'
hljje tedy výpověd' dostatečné yva y o,nom d?mě j;en jediný byt. Obsac. ř. s., pokud se týče označení g~~'~C~~lje~~Latpe:~I!§r,e~~lěč'~U P30dle ,§ ,562
IS. ex. r. jest
r

5gl

Důvody:

Pokud odvolací soud neshledal odůvodněnou námitku, že vypovídaný
byt nebyl v mimosoudní ústní výpovědi, která se stala notářem, náležitě
označen, nelze souhlasiti s vývody dovoláni, a stačí odkázati k důvodům
napadeného rozsudkll, jež dovolací soud schvaluje. Jinak je tomu ve pří
čině druhé námitky. Podle § 565 druhý odstavec c. L s. musí oznámení,
které má za účelem výpovědi býti učiněno odpůrci, obsahovati pokaždé
také údaje, vynačené v § 562' odstavec prvý a druhý, tudíž i jméno a
bydliště zmocněnce pro doručováni v místě nebo v obvodu příslušného
okresního soudu bydlícího, jestliže vypovídající sám tam nebydlí. Nelze
souhlasiti s názorem odvolacího soudu, že ze zákona nelze vyvoditi, že
by udání jména a bydliště zmocněnce pro doručováni podle §§ 565 odstavec druhý a 562 odstavec druhý c. L s. nebylo součástí mimosoudní
výpovědi. I když se v § 562 odstavec druhý c. ř. s. užívá slovního obratu
»při výpovědi«, nelze rozuměti ustanovení tomu jinak, než že se má
udání jl.néna a bydliště zmocněnce pro doručování státi v s a mot II é
v Ý p o věd i, pokud se týče voz nám e n í podle § 565 odstavec
druhý c. ř. s. Vypovídaný může uplatniti v námitkách nejen hmotně-

-
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právní, nýbrž i formální námitky (srov. razh čís 687 2766 8251
.
s.)..
Řízení
,. . . formalmm
. a.].
sb. n..
,
' upravené v § 560 a násl
' . c. 'r' . s'·
.]e pnsnym
rlzemm, a musI předpisy tohoto řízení býti přesně zachován Y neboť
II~adk mohly §b Y Pro účastníky vzniknouti dalekosáhlé násiedky , Zákon
,
f
.
pre plsule v 56 5 odstavec druh'
soudni :výpověď má obsahovati /u~'á~í s~ §';;;~u ;~:t~~~~v~~~h~e mi!1'0uvedene a n~lze pro~o z~o.umati, zda ustanovení to je praktické ~i c~i~~I~'
e r:ovlllllosh vypovlda]IcI strany, by dbala zákonného p'redpI':u V
•.
Jzenem
případě
nen'
t
,
.
o.
sou100m sporu, ze se rl1lmosoudnf vy'pavěd' stala na'I'em ' t
us ne a ze neobsahoval
d"·'
ta
doručování
podle § 562 odstav~c Udr~~I, lme,na a byd!i,ště zmocně~ce pro.
v

v

~~~~ ~~rE~~~:h~eat~~~~~~a(V!t~Vidal~D' ~~~y~~Va~Z JelTf~~~ěl,e f~ie~n~~=
~e§§mnY5' h

f~~:l::~t~ál~~~:~st?~~~ozvai~~a~~eVdt;~

nOa' mtitkách nehdastate:
. ,
65' d savec d ru y a 562 odst avec d ru h"y c r s P"vm.' S"'J 'Ie
mo hl ovsem postupovati podl § 562 d'
, . " ','
VU',soudní výpov~d', ale zmíně~ý formá?nt~a;J~stt~~~~ c~:~~;oL~ž~f :I.e;~o
její zrušení rozsudkem, jímž bylo
C

0,

~í~~~ímou~i~~t~~tivoditi

skon~~n~

čís.
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:r~cI<?vní soudy (zákan ze dne 4. července 1931 čís 131 sb z a n)
u okr~s~:J:acavm spor ~~ájen v době od 1. ledna' 1932 do 1. ~ií 1932
ního soudu ~~u~~~I~~~fe,mla n5! zal?žené ~iž vý!u.čné příslušnosti okres·
okresního soudu zřízen 'az~a~~e~! v prtve stOllcl,byl pro obvod tohoto
Postou ii-li ok
.
"--, ctnno~ pracovm soud.
vydáno pr~vo lat::S:::z~OUd P!e~ to vec prac.ovnímu soudu, aniž bylo
covní soud jeft jednání př~~nUh, ze pro spor Jest věcně příslušný prave sporech pracovních) zmat~~~ý:~n~~d~§d~~ ~ře~ od;laCím soudem

~~~~~~~~t:~~o~ ž:.espt~~':l nun
~eČini\Yhlnám!te~
proti .~st;up~n? ť;:~~ ~~:
ve avm veel projednávaly.
(Rozh. ze dne 8. listopadu 1934, Rv II 237/33.)

žaloba z pracovního poměru b la
d'
okresního soudu v Olom
.
bYl po ana. dr;e ~ 1. března 1932
29; dubna 1932. D!le 16. zá~íu~I93a2 /o:to~~~vg~;es~~~~u~o~ug:I~~od~c~
SpISy p r a c o v nIm u S o u d u v O lom
..,.
,".
projednal a žalobu zamítl. Od vol a c '
II ~ I, Jenz Je pnlal, spor
napadeny rozsudek
potvrdil.
I So u
tl

°

"

Ne j vy Š š í S o u d zrušil z
í

podnětu

dovolání

dk

b

"

~Ic81~~~~~i z~ ~~~c~gzí~/i~~~~I, 'p~čínajíc dOI?íser~z~~re[ní~oO~o~~~
v Olomauci uložil, by

~piSy' posto~J~ ~k~~~l~~esoauJ'~a~oof~~~u~~.ll~U
Důvody:

Nejvyšší soud zkoumal přede"
d
.
§ 28 čís. 3 zákona čís. 131/1931 V~llll, z a tu nejde o ~~atečnost podle
s . z. a n., pokud se tyce podle §§ 503·
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čís. 1 a 477 čís. 3 c. ř. s., k níž jest přihlížeti i z úřadu. Není pochybnosti
tom, že jde o pracovní spar ve smyslu §§ 1 a 2 a) zákona čís. 131/1931
sb. z. a n. Žaloba byla podána dne 31. března 1932 u okresního soudu
v Olomouci a byla žalované firmě doručena dne 29. dubna 1932, čímž
byl podle § 232 prvý odstavec c. ř. s. spor zahájen. Podle toho byl spor
zahájen již za účinnosti zákona o pracovních soudech čís. 131/1931 sb.
z. a n. _ to jest po dni 1. ledna 1932, ale dříve, než byl pro obvod
okresního soudu v Olomouci skutečně zřízen pracovní soud. V § 2

O

odst. (1) b) vládního nařízení ze dne 1. prosince 1931 čís. 180 sb. z. a n,
bylo sice ustanoveno, že nový samostatný pracovní soud se zřizuje též
v Olomouci, ale v § 4 odst. (2) téhož vládního nařízení byl zároveň pověřen ministr spravedlnosti, by teprve vyhláškou uveřejněnou ve sbírce
zákonů a nařízení určil den zahájení činnosti pracovních soudů a oddělení okresních soudů pro spory pracovní, uvedených v §§ 2 a 3. To se
stalo teprve vyhláškou ministra spravedlnosti ze dne 17. března 1932
čís. 44 sb. z. a n., v níž bylo určeno mezi jiným, že pracovní soud
v Olomouci započne činnost až od 1. září 1932. O skutečném zřízení
tohoto pracovního soudu lze mluviti teprve od doby, kdy mohl svou čin
nost započíti, neboť do té doby ho nebylo a do té doby nemohly u něho
býti zahájenv a projednávány pracovní spory. Již v rozhodnutích
čís. 11.733, 12056 sb. 11. s., na něž se odkazuje, bylo podrobně vyloženo,
že spory uvedené v §§ 1 a 2 zákona čís. 131/1931 sb.z. a n. náležejí podle
§ 42 téhož zákona v mezidobí mezí 1. lednem 1932 a 1. zářím 1932 k věcné
příslušnosti okresních soudů i tehdy, jde-Ii o okresní saudy, pro jichž
obvady pracovní soudy neb oddělení akresních saudů pro. spory pracovni
sice zřízeny býti mají, ale dosud sv au činnost zahájiti nemohly. Věcná
příslušnost okresního soudu jest v ta\wvém případě výlučná (viz rozh.
čís. 12.239, 12.387, 12.948 sb. n. s.). V souzené věci byla tedy rozepře
řád n ě zahájena u okresního soudu v Olomouci. Tenlo okresní soud
také vydal usnesení ze dne 1L května 1932, že se nevyhovuje námitce
věcné nepříslušnosti, vznesené žalovanou firmou z důvodů, že spor náleží před soud pracovní, a uznal tedy svou věcnou příslušnost. Toto
usnesení nabylO právní moci a okresní soud jednal potom dále ve věci,
připustil důkazy a dal je provésti. Přes to vša:k postoupil z vlastního
podnětu dopísem ze dne 16. září 1932 spisy pracovnímu soudu v 010'·
mouci, který je přijal, spor znovu projednal a rozhodl rozsudkem o žalobní žádosti. Rovněž odvolací soud ve sporech pracovních rozhodl
věcně o odvolání žalobkyně. Strany nevznesly proti tomu námitek a projednávaly v hlavní věci jak před pracovním soudem, tak i před odvolacím
soudem ve sporech pracovních. Ustanovení § 43 odst. (1) zákona
čís. 131/1931 sb. z. a n., že spory zahájené do účinnosti tohoto zákona
_ to jest do dne 1. ledna 1932 - u soudů neb úřadů příslušných podle
práva dosavadního budou vyřízeny podle předpisů dosud platných, ne ..
přichází tu ovšem v úvahu, protože v tomto případě byl spor u okresního soudu zahájen až po dni L ledna 1932. Avšak postup okresního
soudu v Olomouci se příčil ustanovení § 29 j. n., podle něhož každý
soud zůstává v právních věcech, které u něho byly řádně zahájeny, pří
slušným až do jich ukončení, třebas se i okolnosti, které byly při zahájení řízení rozhodnými pro určení příslušnosti, změnily za řízení.
Okolnost, že za řízení před okresním soudem v Olomouci byl pro obvod

1149
-

I..,A!:).

J .j8'.j I -

1148

tohoto okresního soudu zřízen a započal svou čínnost pracovní soud,
nezměnila nic na založené již výlučné věcné příslušnosti okresního
soudu, o které bylo pravoplatně rozhodnuto kladně a která trvala dále,
neboť účinky zahájení rozepře trvají až do ukončení sporu bud' vydáním
pravoplatného rozsudku nebo zpětvzetím žaloby nebo smírem. Nebyla-li
v době, když spor byl řádně zahájen u okresního soudu, opodstatněna
výlučná příslušnost pracovního soudu pro tento spor, nelze jí získati ani
prorogací mlčky podle § 104 třetí odstavec j. n. a taková prorogace by
nebyla vůbec účinná, ježto strany -neměly zákonné možnosti, by úmluvou
přenesly věcnou příslušnost s okresního soudu na soud pracovní. Nemá
proto pro posouzení věcné příslušnosti soudu význam okolnost, že
strany nečinily námitek proti postoupení sporu pracovnímu soudu, a že
před ním v hlavní věci projednávaly. Prac'Ovní soud byl p'Odle § 22
odst. (1) zákona čís. 131/1931 sb. z. a n. povinen, by svou příslušnost
zkoumal z úřední povinnosti. Tutéž p'Ovinnost měl i odvolací soud ve
sporech pracovních (§§ 28 čís. 3 a 33 odst. 2 téhož zákona). Ze spisů
a najmě též z vyžádané vysvětlujicí zprávy odvolacího soudu ze dne
11. října 1934 jest zřejmé, že nebylo řádným soudem vůbec vydáno pravoplatné rozhodnuti, že pro tento spor jest věcně příslušným soud pracovní, takže tu nejde o případ upravený v § 22 odst. (2) zákona
čís. 131/1931 sb. z. a n. Tím, že pracovní soud a odvolací soud ve
sporech pracovních projednaly věc, jež ani dohodou stran nem'Ohla býti
přenesena s okresniho soudu na soud pracovní, byl způsoben zmatek
podle § 28 čís. 3 zákona čís. 131/1931 sb. z. a n., který platí i ve sporech
o hodnotu 300 Kč převyšující (viz rozhodnutí čís. 13.486 sb. n. s.), pokud
se týče zmatek p'Odle §§ 50G čís. 1 a 477 čís. 3 c. ř. s. a §§ 34 odst. (1)
a 35 odst. (2) poslední věty zákona čís. 131/1931 sb. z. a n. K tomu se
připomíná, že pro posouzení, zda věc nenáleží před soudy pracovní, jest
v tomto případě rozhodnou již doba zahájení rozepře před okresním
soudem, nikoli doba pozdější. K uvedené zmatečnosti bylo dovolacímu
soudu přihlédnouti z úřadu (§§ 471 čís. 7, 494 a 513 c. ř. s. a § 35 zákona čís. 131/1931 sb. z. a n.).
čis.

13931.

Nezapravil-Ii vydražitel nejvyšší podání hotově, jak bylo ustanoveno
v dražebních podmínkách, nýbrž uložil za souhlasu exekučního soudu
u spořitelny různé vldadní knížky k zapravení nejvyššího podání, mezi
nimiž byla i vkladní knížka banky, které bylo napotom povoleno příročí,
a vymáhající věřitel si pak tuto vkladni knlžku ještě s jinými vkladními
knížkami vyzvedl, potvrzuje, že tyto vkladní knížky převzal na srážku
přikázané mu části nejvyššího podání, bylo nejvyšší podání zapraveno
řádně (§ 154 ex. ř.) i pokud se týče částky připadlé vymáhajícímu vě
řiteli, třebaže k realisaci oné vkladní knížky banky nedošlo pro příroČí.
Lhostejno, že usnesením exekučního soudu, jež bylo potvrzeno rekursnlm soudem, bylo pravoplatně vysloveno, že dražební podmínky složením oné vkladní knížky banky řádně splněny nebyly, stalo-Ii se tak
dřlve, než vymállajíci věřitel onu vkladní knížku vyzvedl a prohlásil, že
ji převzal na srážku přikázané mu části ne jvyššiho podání.
(Rozh. ze dne 9. list'Opadu 1934, R I 1198/34.)
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příslušnou sumu hotově (viz i rozhodnutí čís. 8047, 10.491 sb. n. s.),
i když na tomto postupu vydražitelé jako smluvní strana zúčastněni nebyli, poněvadž vydražitel není s věřitelem vůbec v přímém poměru právním, nýbrž má nejvyšší podání zapraviti u soudu, kdežto věřitel zase od
soudu obdrží svůj po'díl na dražebním výtěžku. Jest proto správným
názor rekursního soudu, že vydražitelé vzhledem ke straně vymáhající
řádně a Včas zapravili nejvyšší podání. Důsledkem toho nebylo lze vyhověti návrhu vymáhající věřitelky na povoleni opětné dražby.
čís.

13932.

Manželství, uzavřené n a S loven s k u, není neplatné z dŮVOdu, že
prohlášeni přivoleni k manželství nebyl přítomen přísežný zapisovatel, žily-li strany od uzavření manželství po jeden rok spolu jako
manžel a manželka. Domovská příslušnost stran je tu lhostejná.

při

(Rozh. ze dne 9. listopadu 1934, Rv I 2186/34.)

Žalobkyně uzavřela

se žalovaným dne 17.

července

1920

sňatek před

matrikářem v Trenčanských Teplicích na Slovensku. Manželé měli do-

movské právo v Praze. Žalobou, o niž tu jde, domáhala se manželka na
manželi neplatnosti manželství, ježto přivolení k manželství bylo prohlášeno jen před matrikářem a před dvěma svědky, nikoliv však i před pří
sežným zapisovatelem, jak předpisuje § 8 zákona ze dne 22. května 1919.
čís. 320 sb. z. a n. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e prohlásil manželství neplatným z viny obou stran. O d vol a c í s o u d k odvolání
žalovaného napadený rozsudek potvrdil.
N e j v y Š š í s o u d zamítl žalobu.
Důvody:

Pod'le § 1 zákona ze dne 22. května 1919 čís. 320 sb. z. a n. vyhledává se k platnosti manželství kromě prohlášek i slavnostně učiněné
přivolení. Jde-li, jako v souzeném případě, o sňatek civilní, předpiSUje
§ 8 cit. zák., že se přivolení k manželství prohlašuje před přednosto!.!
politického úřadu okresního (obecního) nebo jeho zástupcem (na Slovensku před matrikářem) v přítomnosti dvou svědků a přísežného zapisovatele. Oba nižší soudy prohlašují souhlasně manželstvi stran za neplatné proto, že při prohlášení slavnostního přivolení, jež se stalo dne
17. července 1920 před matrikářem v Trenčanských Teplicích na Slovensku, nebyl přítomen přísežný zapisovatel, vycházejíce z názoru, že
nebylo tím šetřeno formy, jež jest předepsána. Jde o manželství uzavřené
na Slovensku, kde žalovaný měl tehdy své stálé bydliště. Tam plati
o formě, v níž slavnostní přivolení k manželství má býti prohlášeno, sice
předpis § 8 zákona čís. 320/1919, sb. z .a n. jako v zemích historických,
ale ve spojitosti s ustanovením § 43 zákonného článku XXXI z r. 1894,
který zachován v platnosti. V souzeném případě jako důvod neplatnosti
se uvádi jen nedodržení předepsané formy při uzavření sňatku a tu jest
dbáti všeobecně uznávané zásady» locus regi! actum« a jest případ posUzovati podle právních předpisů na území slovenském platných, třebaže

,
.,
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zákonů slovens.ky~h .l~st manze s 28 zákona čís. 320/1919 sb. z. a~.
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• n!
ač pro pohledávku dluž§ 320 e~. r.,
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du 1934, R I 1320/34.)
ze dne 10. hstopa
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zástavnI pravo k vydobytI kd~UZ.nl, a vydražiteli bylo zapovězeno, h,Y
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. a tomuto bylo zapoveneplatili zabave~é pOhledtvky S,ta~lsla:~Jb~r~í přikázanými pohledávzeno, by nenakladal se ~~, avenyr~l1, a ř'kázal s o udp r v é s t o I i c e
kaml. Při ro:~:hu neJ~Y~S!hlO ~?~;mlZ ~e~em k jeho nadzástavnímu právu
zbytek
neJ~ys.~lho Stams
pOdanl1ava
cs .]s-a.
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Důvody:

Na pohledávky příslušející dlužníku Stanislavu j-ovi proti povinné
M-ové v částkách 2.400 Kč a 860 Kč s přiSl. byla čsl. státem vedena pro daňové nedoplatky exekuce podle § 320 ex. ř., ač správně měla
býti vedena exekuce jen podle § 294 ex. ř., poněvadž pro obě tyto pohledávky nebylo v pozemkové knize vloženo zástavní právo, nýbrž jen
poznanlenáno dražební řízení (sb. n. s. čís. 11.014). Vklad nadzástavního
práva je proto neplatným. Nelze však důvodně za to míti, že se tím staly
neplatnými i zápovědi dlužníku a poddlužni;ku jakož i přikázání k vybrání, jichž je rovněž potřebí a které také úplně dostačují k vedení exe. kuce podle §§ 294 a 303 ex. ř., kterýž způsob vedení exekuce byl na
místě a v návrhu na povolení exekuce je také obsažen. Tyto zápovědi
a přikázání k vybrání nabyly právní moci a poddlužník, i když vklad
nad zástavního práva byl neprávem povolen a pro nedostatek zástavního
práva se nemohl státi platným, byl povinen platiti jen čsl. státu. Proto
ani exekuční soud, který přijal nejvyšší podání a nastoupil na místo
poddlužníka, nebyl oprávněn, pokud přikázání k vybrání nebylo zrušeno,
částky připadající na zmíněné pohledávky vyplatiti z nejvyššího podám
dlužníku Stanislavu j-ovi, nýbrž mohl tak učiniti jen čsl. státu.
Anně

čís.

13934.

Jde-Ii o vydrženi práva k věci, jež přešla ve vydržecí době z vlast- .
nictví osoby neprivilegované do vlastnictví osoby privilegované (§ 1472
obč. zák.), jest vydržecl dobu počitati úměrně.
(Rozh. ze dne 10. listopadu 1934, Rv 11 831/34.)

Co do předchozího děje se odkazuje k rozhodnutí čís. sb. 12.726.
Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e uznal po té žalované horní a
hutní těžířstvo jako majitele velkostatku R. povmným udržovati na své
útraty jez na řece B. v řádném stavu v rozsahu stanoveném zápisem ve
vodní knize okresního úřadu ve V. za současného závazku žalobce Karla
H-a opraviti onu částku závažky, která snad bude občas vodou vymleta, tento právní stav přiznati a podepsati knihovního vkladu schopné
prohlášení, na základě něhož se do moravských zemských desek vkládá
na vložce čís. 370 jako na statku služebném a na pozemcích vl. čís. 491
v R. jako na statcích panujících, jako reální břemeno povinnost žalovaného těžířstva jako majitele velkostatku R. k udržování jezu v dobrém
stavu, jinak že by na základě tohoto rozsudku vklad ten na žádost žalobcovu byl proveden, bez újmy práva povinností vyplývajících ze záboru a ze zákona o pozemkové reformě. D ů vod y: Žalujicí strana
tvrdí, že k vydržení, k vyplnění celé vydržecí lhůty, stačí doba od roku
1893 do června 1929, t. j. doba asi 36 let, poněvadž do dubna 1910 byli
majiteli velkostatku jednotlivci, Rudolf K. a Armin P., takže upiynulo
nejméně 16~-'2 roku z vydržecí lhůty 30leté, při čemž rok 189'3 zůstal nepovšimnut, a od 7. července 1910 do konce června 1929 nejméně 18%
roku z vydržecí lhůty 40leté, takže ve smyslu rozhodnutí nejvyššího
soudního dvoru ve Vídni ze dne 31. července 1872, čís. 7792, rozhodnuti

Glaser-Unger čís. 4674, repertorium nálezu čís. 12 podle § 1472 obč.
zák celá vydržecí lhůta prošla dle formule:
16\-'2+ 18%=66+56)i=122)i.
.
.
30 ----;w120
120
Jest nepopřeno a dražebním ediktem i prokázáno, že majitelé žalovaného
lkostatku byli v době od roku 1893 do 9. července 1910 JednotliVCI,
~~dolf K. a Armin P., kdežto po roku 10 byl. žalo~~~ý velkostatek ve
vlastnictvi korporací, celulosky ve ~. a .zalo:,aneho te::"st,:"a, ~ tu odpovídá zásadě stanovené v § 1493 obc. zak., ze se do t:lc~trlete yoku~ se
týče čtyřicetileté vydržecí doby započítává doba pravmho predchudce
tak že byla získána, nalézá své pokračování v další promlčecí době up!ynulé proti korporacím. V souzeném případě nabyl žalobce pokud ~e tyče
jeho právní předchůdci z celkové vydržeci lhůty skutečně alespon 16\-'2
roku z třicetileté vydržecí lh11ty - do dubna 19\0 - a. doplml. celou
do. cervna
vydržecí lhůtu vydržením po dalších 18'24 ~ok~ doby 40lete.
1929 - takže skutečně po celou vydrzecllhutu byl v drzbe prava, Jehož tím' nabyl. Ježto takto celá vydržecí lhůta jest pro~á:ána,. bylo. žalobě vyhověti, aniž bylo nutno, připustiti d11kazy o. drzbe prava pred~
chůdcú žalobcových před rokem 1893. O d v
a CI. o ~ d napad~ny
rozsudek potvrdil. D Ů vod y: Jde o to, zdalr prokazana.• d!lba dr~by
sporného práva stačí k jeho vydržení. Nenapadeno j~st Zjl stem prveho
soudu, že vlastníky žalovaného velkostatku byh v dobe od. roku 1893 do
9. července 1910 jednotlivci, Rudolf K. a Armm P., kdezto potom ~yl
žalovaný velkostatek ve vlastnictví kor~ora;í, t; j. celulosky ve V. a .za~
lovaného těžířstva. Podle repertona nalezu byv. nejv. soudu ve Vldnr
čis. 12 (ze dne 31. července 1872 čís. 7792, sbírka Gl. Un~. Čí.s. 46,7.4),
jde-li o to, aby proti nepr!vilegovanému pod~~ § 14720bc. zak. pravnímu nástupci osoby, ktera P!lvIleje to~o poz:v~la, byla. zapo~e~a pr.c:
vydržitele doba, po kterou drzbu vyko?aval Jest~ prot: predchudcI, s!us~
ji stanoviti podílem (kvotientem), ktery se rov~a p0r.neru d?by vydrzem
proti osobám privilegovaným k vydrzecídobe proh osobamne~nvlle
govaným. Prvý sO~ld. přidržel se této. zá.sady. Odvolate~. napada tent?
právní názor, tvrde, ze shora uvedene zasady.nelze pouzllI ~": souzen);'
při pad, ježto tu nejde o přechod služebné realrty z osoby 'pnvllegov~ne
na osobu neprivilegovanou, nýbr~ o pIechod z osob nepr.lvllegovanyd1
na osoby privilegované. Tato otazka jest v theorn sporna. Ehrenzwelg
ve svém Systému I. svazek všeobecná část, vyd, z r. 1925 na str. 292,
pro pří pád přechodu z osoby priviIegovan.é. ~a o:?b~ ~eprlVll:govanou
praví, že bylo sporno, jak se ma doba vydrzecI ~OClt~tr, z:,. se ~sak.rr,,;xe
rozhodla pro započltání poměrné, kdežto· v o~Jtacenem pnpade,'pn prochodu z osoby neprivilegované na os.obu pnvllego~an?u, pra~1 ~hren
zweig, že úmyslu zákona by odpovldalo. prodlouzem pro~ke~l. (vydržecí) doby o deset let, že všitk í tu promklo v p~ax! zapocltaV~I1I po~
měrné. Klana v Komentáři k § 1472 str. 612 pravI, ze zakonpusobelll
přechodu vl:~tnictví z osoby privileg!lva~é na vo~obu· nepr~vil~!,o~an~lU a
naopak na vydržecí d?bu neupr~vIl, ze vsak vecI ?dpovlda ]ln prechodu
vlastnictví z osoby pnvilegovane na osobu nepnvllegovanou nazor Judikatury, že totiž má nastoupiti započítávání poměrné, kdežto při pře
chodu vlastnictví z osoby neprivilegované na osobu priVIlegovanou odpovídalo by úmyslu zákona prodloužení lhůty o rozdíl mezi vydržením
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mimořádným a vydržením řádným, že však judikatura používá i tu započítávání poměrného. Stubenrauch ve svém komentáři vyd. 8 z r. 1903
v poznámce 2 u § 1473 obč. zák. str. 92'3-924 zastává a podrobně odů
vodňuje názor, že v obou případech jest započítávati vydržeci dobu poměrně. V rozhodnutí býv. nejv. soudu ve Vídni ze dne 27. října 1908
Rv VIII 155/8 (Ol. Ung. n. ř. čís. 4356) jest rovněž vyslovena zásada, že
při přechodu vlastnictví z osoby neprivilegované na osobu privilegovanou jest dobu promlčecí počítati poměrně (30:40). Odvolaci soud při
kloňuje se k názoru, že v obou případech jest počítati vydržeci dobu poměrně, ježto podle této zásady počítá se vydržeci doba podle zákonného
předpisu odpovídajícího osobní vlastnosti toho kterého vlastníka a ani
se nerozšiřuje výhoda pro půjčená jen jistým osobám na osoby jíné, ani
se přechodem vlastnictví na jinou osobu snad neničí zcela prospěch,
který dřívějšÍ privilegovaný vlastník již získal, což je zajisté spravedlivé.
Nelze také seznati, proč by se měl v té příčině činiti rozdíl mezi přípa
dem, kdy vlastnictví přešlo z osoby privilegované na osobu neprivilegovanou, a případem, kdy vlastnictví přešlo z osoby neprivilegované na

osobu privilegovanou. Tomuto názoru neodporuje výnos ministerstva financí ze dne 19. září 1853 čís. 14421 (uvedený u Stubenraucha na str.
921 a u Klanga I. cl, podle něhož požívá výhody § 1472 obč. zák. liskus
bez ohledu na to, po kom jako právní nástupce zakročuje, neboť tento
výnO's neuvádí, že by se v případě, když liskus nastupuje po osobě neprivilegované, neměla doba vydržecí počítati poměrně, 1. j. kvotientem
podle poměru 30:40, a i v tomto poměrném započtení jest obsažena pro
fiskus výhoda stanovená v § 1472 obč. zák. Ostatně tento výnos ministerstva linancí týká se jen lisku, není od roku 1902 ve vydání Manzově
ani otištěn a jest bezvýznamný, ježto právě stálá praxe a judikatura
stojí na stanovisku poměrného započítávání doby vydržecí i při přechodu
vlastnictví z osob neprivilegovaných na osoby podle § 1472 obč. zák.
privilegované.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni a uvedl v otázce, o niž
tu jde, v
důvodech:

Ve zrušovaCÍm usnesení ze dne 26. června 1933 nebyl vysloven žádný
právní názor v O'tázce doby potřebné k vydržení vzhledem k tomu, že
velkostatek přešel z lysické osoby na právnické osoby ve smyslu § 1472
obč. zák. Musil tedy odvolací soud tuto právní O'tázku sám řešiti. Avšak
vývody dovolatelovy nemohou zvrátiti názor odvolacího soudu, jejž
sdílí i dovolací soud, a poukazuje se proto dovolatel na příslušné správné
odůvodnění napadeného rozsudku.
čis.13935.

Zákon ze dne 24. února 1934, čis. 33 sb. z. a n., o dočasných opav exekučním a konkursním Hzení proti zemědělcům.
"Pojistnými premiemi« v § 3 lit. d) zákona jsou jen dávky vybirané
a placené podle pojišťovaci smlouvy, nikoliv však pojistné ukládané a
placené podle zákona sociálního.
(Rozh. ze dne 15. listopadu 1934, R I 1193/34.)

třenich

"I'

Zemědělská nemocenská pojišťovna vedla proti statkáři exekuci
k vydobytí premií starobního a nemocenského pojištění. Návrh dlužníka,
by byl povolen odklad exekuce podle zákona ze dne 24. února 1934,
čís. 33 sb. z. a n., s o II d P r v é s t o I i c e zamítl. Rek u r sní s o u d
vyhověl návrhu a odložil prodej zabavených věcí až po 31. prosinci
1934. D ů vod y: Ačkoliv první soud vyslovil v napadeném usnesení,
že jde v souzeném případě o přispěvky sociálního pojištění a že se ustanovení § 3 písm. d) zákona nevztahuje k takovým příspěvkům, zamítl
přece návrh povinné strany na odklad exekuce. Jest souhlasiti s prvým
soudem, že se ustanovení §§ 1 a 2' zákona netýkají vymáhání pojišťo
vacích premií a že příspěvky sociálního pojištění nepatří k pojišťovacira
příspěvkum uvedeným v § 3 písm. d) zákona. Poněvadž povinnou stranu
je pokládati za hospodáře ve smyslu zákona ze dne 24. února 1934 čís.
33 sb. z. a n., bylo odložiti prodejové řízení.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Podle § 3 písm. d) zákona čís. 33/1934 sb. z. a n. neplatí ochrana
tohoto zákona o vymáhání pohledávek z pojistných premií. Podle exekučních návrhů a připojených exekučních titulu (platebnich výměrů Zemědělské nemocenské pojišťovny) vymáhají se v projednávaném případě
nedoplatky pojistného podle § 175 zákona o sociálním pojištění čís. 221/
1924 v doslovu zákona čís. 184/1928 sb. z. a n. Jde tedy o to, zda vymáhané nedoplatky pojistného lze zařaditi pod pojistné premie ve smyslu § 3 písm. d) cit. zákona, takže dlužníku ochrana tohoto zákona nepřísluší, či zda je tam zařaditi nelze, takže dlužník ochrany tobO'to zákona požívá. Zákon čís. 33/34 sb. z. a n. jakožto vyjimečný zákon jest
vykládati přesně. Poněvadž se v něm výslovně mluví O pojistných premiích - v důvodových zprávách k uvedenému zákonu není o tom ani
zmínky - jest zřejmo, že zákonodárce mínil pojistnými premiemi preniie podle § 23 a násl. zákona o pojišťovací smlouvě čís. 501/1917 ř. z,.'
tedy dávky vybírané a placené podle pojišťovací smlouvy. Pro tyto
dávky jakožto dávky smluvené ochrany zákona pro dlužníka netřeba,
proto je zákonodárce z ochrany zákona vyloučil a vedení exekuce při
pustil. Naproti tomu při vymáhání pojistného jakožto dávky povahy veřejnoprávní, ukládané a placené podle zákona sociálního, má se dlužníku ochrany zákona dostati a jest vedení exekuce na zemědělce pro
. tyto dávky nepřípustné.
čis.

13936.

V návrhu na povolení záznamu daňové pohledávky podle čl. m.
uvoz. zákona k ex. ř. a dvorských dekretů z 18. záři 1786 čis. 577 sb.
z. s. a ze dne 24. Hjna 1806 čís. 789 sb. z. s. jakož i § 38 pism. c) knih.
zák. proti úpadci (§ 11 konk. ř. čís. 64/1931 sb. z. a n.) jest uvésti vše,
co jest předpokladem přednostní pohledávky.
Nelze proto návrhu vyhověti, nenl-li v něm dokonce ani uvedeno,
o Jakou daňovou pohledávku jde.
(Rozh. ze dne 15. listopadu 19134, R I 1246/34.)
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Po vyhlášení konkursu na jmění dlužníka povolil s o udp r v é
s t o I i ce k. zajíštění daňové pohledávky exekuci záznamem zástavního
práva na dlužníkově nemovitosti. Rek u r sní s o u d exekuční návrh
zamítl. D ů vod y: Exekuční návrh byl podán po uvalení konkursu na
jmění dlužníka. Podle § II konk. ř. nemůže býti po prohlášení konkursu
pro pohledávku za úpadcem nabyto soudcovského práva zástavního,
nebo práva na oddělené uspokojeni na věcech, náležejícich do konkursni
podstaty. Z návrhu nelze zjistiti, zda jde v souzeném případě o exekUCI
k zajištění pohledávky za takové státní daně s přirážkami, pro které jest
přednostní právo na nemovitosti (čl. III. čís. 3 uvoz. zák. ke konk. ř. čís.
64/1931 sb. z. a n., §§ 265, 266 zák. čís. 76/1927 sb. z. a n., § 216
čís. 2 ex. ř.).
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

V rozhodnutích čís. 10.700 a 10.964 sb. n. s. bylo jen vysloveno, že
k záznamu daňové pohledávky podle čl. III uvoz. zákona k ex. ř. a dvorských dekretů z 18. září 1786 čís. 577 sb. z. s. a ze dne 24. října 1806
čís. 789 sb. z. s. jakož i § 38 písm. c) knih. zák. stačí pouhá žádost bez
předložení vykonatelných výkazů daňové pohledávky. Nebylo však vysloveno, že to stačí bezpodmínečné i za konkursu dlužníka, a proto se
rozhodnutí ta na souzený případ nehodí. Věc jest posuzovati podle § II
konk. ř. čís. 64/1931 sb. z. a n., podle něhož jsou proti úpadci vyloučeny exekuce s výjimkou toho, co ustanovuje čl. III čís. 3 uvozovacího
zákona ke konk. ř., jenž sice zachovává v platnosti předpisy o exekuci
k dobytí nebo zajištění státních daní s přirážkami, vedené za konkursu,
avšak na věci, na kterých jest pro tyto pohledávky přednostní právo.
Vymáhající věřitel mu si proto v návrhu na povolení exekuce podle § 54
ex. ř. uvésti vše, co jest předpokladem přednostní pohledávky. Neuvedl
však ani, o jakou daňovou pohledávku jde, takže nelze ani zjistiti, která
zákonná ustanovení pro posouzení přednostního pořadí vymáhané pohledávky přicházejí v úvahu.
čis.13937.
Exekučni titul podle § 63 vyr. řádu zůstává pro věřitele nedotčen,
i když vyrovnáni zůstalo vyrovnacím dlužnlkem nesplněno a dlužnlka
stihly následky ztráty slev a výhod vyrovnáním mu poskytnutých (§ 67
vyr. ř.). Věřitel nemající přednostu! právo, může přes to podle tohOto
exekučního titulu vésti exeknci proti dlužníku do výše vyrovnací kvoty
a jest zbytečná žaloba věřitele, pokud se domáhá zaplaceni kvoty.

(Rozh. ze dne 15. listopadu 1934, R I 1332/34.)
čtyry směnečné platební příkazy po 2.000 Kč ponechal pro c e sní
s o II d P r v é s t o I i c e v platnosti. O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vráti! věc prvému soudu, by ji, vyčkaje pravomod.
znovu projednal a rozhodl. V otázce, o niž tu jde, uvedl v d ů v o -

de ch: Odvolatelka vznesla proti směnečným platebním přikazům námitku věci rozsouzené, jejíž podstatu spatřuje v tom, že směnečné pohledávky i s úroky byly přihlášeny k vyrovnacímu řízeni ohledně jmění ~a
lované strany, vyrovnání bylo věřiteli příjato, soudem potvrzeno a, lezto
žalující strana vyrovnání řádně plní, zanikla prý podle § 60 vyr. ř. po~
hledávka žalující strany ze směnek a nemůže požadova!i od žalova,n~
strany více, než jí patří podle vyrovnání soudně potvrzeneho. Vyrovnam
jest podle § 6:3 ,!yr.. ř. ex.ehrčním titulem,. takže. žaloba i~~t ne~říp.ustná
a úplně zbytecna. Teto namltce nelze do Jlste mIry odepnli opravnenost.
Jak vyplývá z vyrovnacích spisů krajského soudu v P., jež se týka.F vyrovnacího řízení o jmění žalované strany, a jak i první soud zpsťuJe,
přihlásila žalující strana k vyrovnání pohledávku 16.190 Kč, úroky
351 Kč a upomínací výlohy 20 Kč, celkem 16.562' Kč, kterážto pohledávka byla i žalovanou i vyrovnacím správcem uznána. Podle vyrovnacího návrhu ze dne 28. dubna 1932, který byl při vyrovnacím roku vě
řiteli přijat, měli nepřednostní věřitelé obdržeti 6()% svých pohledávek
s příslušenstvím bez rozdílu, jde-li o pohledávky z účtu či o pohledávky
ze směnek, a to v devíti lhůtách, z nichž první byla splatná dne 20. listopadu 1932 a posledni dne 20. ledna 1934. Usnesením krajského soudu
ze dne 27. května 1932 bylo vyrovnání žalované strany potvrzeno. Podle souhlasného udání stran jest v pohledávce k vyrovnáni přihlášené
i pohledávka ze zažalovaných směnek. Podle § 63 vyr. ř. jest právoplatně soudem potvrzené vyrovnání ve spojení s výpisem ze seznamu
přihlášených pohledávek exekučním titulem, podle něhož lze vésti P!O
pohledávku přihlášenou ve vyrovnacím řízení a za~sanou do se~namu ~r!
hlášek, nepopřel-li ji dlužník ani vyrovnací spravce, exekUCI do vyse
kvoty věřiteli přijaté. Dodrží-li dlužni k podmínky vyrovnání, jest hle~íc
k § 60 vyr. ř. zbaven povinnosti plotiti více, než činí kvota schvalovaclm
usnesením určená. V souzeném případě zjistil však prvý soud, že žalovaná strana potvrzené vyrovnání nesplnila, ježto zaplatila jen dvě
splátky, kdežto třetí nevyrovnala ani když byla doporučeným dopisem
o zaplacení upomenuta. JeZlo žalovaná strana vyrovnání nesplnila, pozbyly pro předpis § 67 VyL ř. účinnosti veškeré slevy i výhody ve vyrovnání poskytnuté, avšak práva, která vyrovnáním byla poskytnuta vě
řitelům proti dlužníku nebo jiným osobám, zůstala nedotčena. Třebas
že tedy pohledávka zcela oživla a žalovaná strana ztratila nárok na
40%n( slevu a na lhůty, přece vzhledem k ustanovení § 67 vyr. ř. zůstal
nedotčen exekuční titul pro pohledávku žalující strany vzniklý podle
§ 63 VyL ř. a sahající do výše vyrovnací kvoty, t. j. do 00% přihlášené
pohledávky. Žalujíci strana má tedy až do této výše své pohledávky dostatečný exekuční titul a jest námitka rozsouzené věci žalovanou stranou vznesená co do této části vymáhaného nároku odůvodněna. Pro
zbytek nároku jest žaloba na místě, ježto o něm dosud rozhodnuto nebylo a jest směnečné platební příkazy do výše tohoto zbytku nároku zachovati ve své moci. Pro rozhodnutí o tomto zbytku nároku žalující
strany neobsahuje však skutková základna prvého soudu dostatečného
podkladu.
Ne jvy

Š

ší soud

nevyhověl

rekursu.
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Důvody:

Pro rozhodnutí o tom, zda jest povoliti odklad exekuce vyklizením
podle §, 1 (1} zákon~ jest ner?zhodn~, zda vyklizovaný jest s to, by platil
nájemne pozadovane z volnych bytu.

Okolnostmi tvrzenými žalovanou není vystižena námitka věci rozsouzené, a nesprávně odvolací soud spatřuje v ních tuto námítku, poně
vadž námitku věcí rozsouzené lze opíratí jen o pravoplatný rozsudek
nebo o soudní rozhodnutí jemu na roveň po stavené, na příklad o smě
nečný platební příkaz, nelze ji však opírati o smír neb o vyrovnání soudem potvrzené, byť í tvořilo exekuční titul (rozhodnutí čís. 12.304 sb.
n. s.). V takovém případě jde o hmotněprávní námitku novace, nikoli
o námitku procesuální. Než přes to jest souhlasiti s rozhodnutím odvolacího soudu, pokud zrušil rozsudek soudu prvé stolice, pokládaje žalobu co do částky 60% pří hlášené pohledávky k vyrovnacímu řízení žalované firmy za zbytečnou a maje ji odůvodněnou jen co do částky 40%.
Neboť zákon dopouští podle § 63 vyf. ř. vedení exekuce podle vyrov- .
nání soudem potvrzeného a podle výpisu ze seznamu přihlášek po pravomoci potvrzeného vyrovnání o pohledávkách přihlášených k vyrovnacímu řízení a zapsaných do seznamu přihlášek, jež nebyly dlužníkem ani
vyrovnacím správcem popřeny, a to u věřitelů nemajících přednostního
práva, do výše kvoty věřiteli přijaté. Tímto ustanovením byl utvořen
nový druh exekučního titulu, který zůstává pro věřitele nedotčen, i když
vyrovnání zůstalo vyrovnacím dlužníkem nesplněno a stihly dlužníka následky ztráty sleva výhod vyrovnáním mu poskytnutých (§ 6,7 vyf. ř.).
Věřitel, nemající přednostní právo může přes to podle uvedeného. exekučního titulu vésti exekuci proti dlužníku do výše vyrovnací kvoty.
Jestliže v souzeném případě podle rozsudkových zjištění žalobkyně při
hlásila k vyrovnacímu řízení prvé žalované pohledávku ve výši 16.562 Kč
včetně příslušenství, v níž jsou směnečné pohledávky obsaženy, tato
byla uznána vyrovnacím správcem a dlužnicí a jestliže vyrovnací kvota
přijata 60% a vyrovnání potvrzeno, avšak žalovaná je proti žalobkyni
řádně a včasně nesplnila, ač o to byla ve smyslu § 67 vyf. ř. upomenuta, je zbyte'čno, by se žalobkyně domáhala dalšího exekučního titulu
co do částky 60% přihlášené pohledávky, poněvadž má v tom směru
exekuční titul podle § 63 vyf. ř. Neprávem míní rekurentka, že nesplně
ním vyrovnání a obživnutím celé pohledávky nastal stav, jaký byl před
vyrovnacím řízením v příčině přihlášené pohledávky, poněvadž za před ..
pokladu § 63 vyf. ř. došlo přece k vytvoření exekučního titulu, který před
vyrovnacím řízením tu vůbec nebyl anebo nemusil býti, a tento titul zů
stal věřiteli i po nesplnění vyrovnání (§ 67 vyf. ř.). Také je nerozhodno,
zda žalovaní popírali jakoukoliv povinnost platiti ze směnek, poněvadž
to mohlo míti význam jen za předpokladu, že řádně plnili vyrovnání,
a, pokud tak neučinili, mohlo to míti právní význam jen, pokud šlo
O směnečnou· pohledávku, pro niž žalobkyně neměla exekuční titul, to
jest co do výše 40% nad kvotu.
čis.

13938.

Odklad exekuce vyklizenim (zákon ze dne 28.
sb. z. a n.).

března

1928,

čís.

45

(Rozh. ze dne 15. listopadu 1934, R I 1350/34.)

S o udp r v é s t o I i ce povolil odklad exekuce vyklizením na
dobu tří měsíců. Rek u r sní s o u d návrh na povolení odkladu exekuce zamítl.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Jest zcela ~ero~hodné, zda stěžovatelka není s to, by platila náj,emné
z volných bytu pozadované, neboť odklad exekuce podle § I (I) zakona
ze dne 28. března 1928, čís. 45 sb. z. a n., jehož účll1nost byla podle
čl..lI § I zákona ze dne 23. února 1934 čís. 32 sb. z. a ~ .. prodlou~e~a do
31. prosince 1935, lze ,k návrhu povmné strany povolIl! Jen, nema-h povinný beze své viny jiné potřebě odpovídající náhrady, aneb by~-li po~
volen odklad vyklizení místností, do nichž se má povinný nastehoval!
(srv. také rozhodnutí čís. 11.708 sb. n. s.). Ani toho ani onoho předpo
kladu v tomto případě není, a právem proto rekursní soud návrh na odklad povolené exekuce zamítl.
čis.

13939.

pojištění (zákon ze dne 21. února 1929, čís. 26 sb. z. a n.).
Zaměstnankyně nemá protí zaměstnavateli nárok na náhradu škody,
ježto ji včas nepřihlásil k pensijnlmu pojištěni, nepříslušel-Ii jí po.? I e
z á k o n II nárok na výbavné ani tehdy, kdyby byla včas přihlásena
k pensijnímu pojištěni. Lhostejno, že p? dle p r a k s e 'yšeobecn~ho

Pensijní

pensijního ústavu by se jl bylo dostalo vybavného, kdyby Ji byl zamestnavatel včas přihlásil k pensijnlmu pojištěni.
(Rozh. ze dne 15. listopadu 19G4, Rv I 361/33.)
Žalobkyně byla zaměstnána u žalovaného jako úřednice od 6. března
1926 do 30. června 1927. Od 15. července 1927 do 1. září 1931 byla zaměstnána u firmy L. Jako zaměstnankyně žalovaného byla žalobkyně
přihlášena u Pensijního ústavu od 1. dubna 1926 do 30. června 1927.
Dne 19. srpna 1928 se žalobkyně provdala. Její nárok na výbavné byl
rozsudkem pojišťovacího soudu ze dne 16. června 1931 zamítnut proto,
že žalobkyně dosáhla před sňatkem jen 29 příspěvkových měsíců, poněvadž v měsíci březnu 1926 nebyla přihlášena k pojištění. Žalobou,
o niž tu jde, domáhala se žalobkyně na žalovaném vý?avného 3.600,Kč;
opírajíc žalob ní nárok o zavinění žalovaného, jež spatrovala v tom, ze Jl
žalovaný nepřihlásil k pOjištění dnem jejího nastoupení do zaměstnání,
dnem 1. března 1926, čímž se stalo, že jí nepřihlášená doba chyběla pro
splnění předepsaných třiceti příspěvkových měsíců zakládajlcích nárok
na výbavné. O ba niž š í s o ud y žalobu zamítly, o d vol a c í

-
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s O U d Z těchto d ů vod ů: Podle § 25 zákona ze dne 5. února 1920
89 sb. z. a n. zanikne-li povinné pojištění a zůstane-li pak vystouplý
pojištěnec aspoň po šest měsíců bez zaměstnání povinného pojištěním,
má nárok, by mu byla vrácena část premii, a ženám, jež se provdají ve
dvou letech po výstupu z pojištění, nebo vystoupí z pojištění ve dvou
letech po sňatku, doplní se částky premií, na jichž vrácení maji podle
předchozího ustanovení nárok, na 80% premií za ně skutečně zaplacených. Podle § 35 zákona ze dne 21. února 1929 čís. 26 sb. z. a n. má pojištěnka nárok na výbavné, uzavře-li sňatek po dokonání aspoň 6,0 pří
spěvkových měsíců, a podle § 185 téhož zákona platí ustanovení § 35
pro pojištěnky, které získaly aspoň šest příspěvkových měsíců před
platnosti tohoto zákona (I. j. před 1. lednem 1(29) s tou změnou, že se
čekací doba snižuje na třicet příspěvkových měsíců, a pojištěnkám, které
vystoupily z pojištění v době od 1. července 1928 do 31. prosince 192'8
a které ziskaly aspoň třicet příspěvkových měsíců, náleží nárok na výbavné podle prvého odstavce, když se provdaly v posledních dvou letech před účinností zákona. Jak v napadeném rozsudku uvedeno, je mezi
stranami nesporné, že žalobkyně byla jako úřednice zaměstnána u žalovaného od 6. března 1926 do 30. června 1927 a u firmy L. od 15. čer
vence 1927 do 1. září 1931, že dne 19. srpna 19,z8 uzavřela manželský
sňatek, a že její nárok na výbavné uplatňovaný proti úřadovně A. všeobecného pensijního ústavu v Praze byl rozsudkem pojišťovacího soudu
v Praze ze dne 16. října 1931 zamltnul. Byla tudíž žalobkyně zaměstnána
u žalovaného jako úřednice za platnosti zákona čís. 89/192,0 sb. z. a n.
a za platnosti zákona toho se také provdala. Podle ustanovení § 25 zák.
nárok na vyplacení premií žalobkyně neměla, ježto v době sňatku byla
pojištěnkou, byla totiž zaměstnána u firmy L. a tedy povinně pojištěna,
a nevystoupila z pojištění do dvou let po sňatku. Podle ustanovení §§ 35
a 185 neměla však žalobkyně nároku ani na výbavné, neboť jednak pojistný připad, sňatek, nestal se za platnosti zákona a prvý případ § 185
pensijního zákona tu nedopadá, jednak vdala se sice v poslednich dvou
letech před účinností zákona, z pojištěni však nevystoupila v době v zákoně uvedené, I. j. v době od 1. července 1928 do 31. prosince 1928,
takže tu není ani druhého případu § 185 pens. zák.; nevznikla tudíž žalobkyni škoda tím, že ji žalovaný přihlásil k pojištěni u všeobecného
pensijního ústavu v Praze až od 1. dubna 1926 a nikoliv od 6. března
1926. Není tedy příčinné souvislosti mezi nesprávným hlášením žalobkyně k pojištění, které učinil žalovaný, a tvrzenou škodou, vzešlou žalobkyni nepřiznánim nároku na výbavné, žalobkyně bez ohledu na tuto
skutečnost nároku na výbavné neměla a nárok ten nemohl jí býti ani
přiznán, i kdyby mohla vykázati třicet přispěvkových měsiců, v tom tedy
i celý březen 1926.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
čís.

Důvody:

Pokud jde o podmínky vzniku nároku na výbavné podle §§ 36 a 185
zákona o pensijním pojištění ze dne 21. února 1929, čís. 26 sb. z. a n.,
schvaluje dovolací soud právní názor soudu odvolacího a odkazuje dovolatelku na výstižné důvody napadeného rozsudku, jež vyhovují stavu

věci

a zákonu a jichž správnost nebyla dovolatelčinými vývody vyvrácena. Dovolatelka dále dovozuje, poukazujíc na spis Dr. Jana Gallasa
»Výklad k zákonu o pensijnim pojištění soukromých zaměstnanců ve
vyšších službách~ z roku1929, - že podle pr~kse Všeobe~ného pensijniho ústavu pry by se ]1 bylo dostalo vybavneho, kdyby ]1 byl zalovaný přihlásil k pensijnimu pojištění včas. Avšak okolnost, jaká byla
p r a k s e Všeobecného pensijního ústavu v uvedeném směru, nema
význam pro posouzení, zda žalobní nárok na náhradu škody jest podle
zákona odůvodněn proti žalovanému, neboť z toho, že Všeobecný pensijni ústav vyplatil snad jiným pojištěnkám výbavné, ač na ně neměly
zákonného nároku, nemůže žalobkyně vyvozovati pro sebe p r á v n í
nárok na výbavné, a neplyne z toho nijak, že by nárok na výbavné 111usil
býti přiznán také jí a že jen opominutím včasné přiJ:jlášky se strany žalovaného se stalo, že jí nárok na výbavné přiznán nebyl a že jí tím byla
způsobena škoda.
čís.

13940.

Nájemní smlouvu lze jednostranně zfušiti výpovědi jen v celém
jejL'11 obsahu, jen ohledně celého nájemního předmětu, nikoliv jen
ohledně jeho částí. Lhostejno, že nájemce v jedné částí nájemného před
mětu bydli a v druhé provozuje živnost. Na tom nebylo nic změněno
novým doslovem § 6 zák. o ochraně nájemců ze dne 23. února 1934,
čís. 32 sb. z. a n., podle něhož při jiných místuostech než bytech řidí
se od 1. března 1934 po smrti nájemníkově přechod práv z nájemní
smlouvy na dědice nájemníkovy a poměr mezi dědici a pronajímatelem
ustanoveními občanského práva.
Ustanovení tato měla by význam jen, kdyby provozovna živnosti
byla najata zvláštuí smlouvou.
(Rozh. ze dne 15. listopadu 19'34, Rv I 2209/34.)
Richard E. najal v domě žalobců byt a místnost používanou k provozování holičské živnosti. Po smrti Richarda R-a dali žalobci dědicům
soudni výpověď z místnosti, v níž byla provozována holičská živnosl.
K námitkám žalovaných pro c e sní s o u d uznal soudni výpověď za
zrušenou. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Žalobci netvrdili v řízení před prvnim soudem, že zesnulý Richard E.
najal zvláštni smlouvou byt a zvláštní smlouvou vypovězenou místnost
používanou k provozování holičské živnosti. Žalovaní však uvedli v písemných námitkách, že krám s pokojem a kuchyní najal Richard E. jako
jednotný nájemní celek, a prvý soud zjistí!, že krám a byt byly najaty·
v roce 1916 jako celek za jednotné nájemné, a že ohledně holičské provozovny nebyla mezi stranami sjednána zvláštní nájemní smlouva. Toto
skutkové zjištění žalobci v odvoláni ani nenapadli, takže bylo zjištění
to podle § 498 c. ř. s. učiniti základem rozhodnutí odvolacího soudu
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a jest jím podle §§ 498 a 513 c. ř. s. vázán i dovolací soud. Prvý soud.
usoudil ze zjištěných skutečností, že nájemní poměr ohledně bytu a provozovny jako jednotný celek spolu související jest dosud pod záštitolI
zákona o ochraně nájemníků. Odvolací soud, převzav další zjištění
prvního soudu, že vypovídaná místnost sloužila nejen za dílnu, nýbrž
i k účelům obývacím, usoudil, že již sama tato okolnost vylučuje použití
ustanovení § 6 (I) druhá věta zákona ze dne 23. února 1934 čís. 32
sb. z. a n., a že proto není třeba se zabývati otázkou, zda veškeré najaté
místnosti tvořily jednotný' nájemní celek, či nikoli. V posléz uvedené
příčině jde o otázku, zda lze vypověděti část nájemního předmětu, jenž
byl podle nájemní smlouvy najat jako jednotný celek, tedy o otázku
právní, kterou může vyříditi přímo dovolací soud. Výpověď (§ 1116 obč.
zák.) jest jedním ze způsobú, jímž lze nájemní poměr zrušiti. Nájemní
smlouvu lze jednostranně zrušiti výpovědí jen v celém jejím obsahu, t. j.
jen ve příčině celého nájemního předmětu, nikoli jen ve příčině jeho
části, neboť na předmětu nájmu jako podstatné náležitosti smlouvy
(§ 1094 obč. zák.) nelze jednostranným projevem, výpovědí, nic měniti,
a nelze tedy libovolně najatou věc výpovč'dí obmczuvati. Plyne to
i z úvahy, že na př. živnostníkovi, jenž najal byt a provozovnu, zpravidla právě na tom záleží, aby měl oboje pohromadě. Na předpisech
občanského práva o jednotnosti nájemního předmětu nezměnil nic ani
nový doslov § 6 zák. o ochr. náj., podle něhož řídí se při j in Ý c h
mís t n o s tec h než bytech od doby účinnosti zákona, od 1. března
19'34, po smrti nájemníkově přechod práv z nájemní smlouvy na dědice
nájemníkovy a poměr mezi dědici a pronajímatelem ustanoveními občan
ského práva. Ustanovení to mělo by v souzeném případě význam 'jen,
kdyby sporná místnost byla bývala najata zvláštní smlouvou nájemní,
což však žalobci vúbec ani netvrdili a první soud zjistil dokonce opak.
čís.

13941.

Je-li manželka již pojištěna proti povinnému ručení, není pojišťovací
návrh učiněný manželem jiné pojišťovně úkonem řádné správy majetku
podle § 1238 obč. zák.
Zaslala-Ii pojišťovna manželce přes to pojistku podle onoho nezávazného pojistného návrhu manžela, učinila nabídku manželce. Neodpověděla-li manželka na tuto nabídku, nepřijala ji a nedošlo k pojišfovaci
smlouvě.

(Rozh. ze dne 15. listopadu 1934, Rv II 28/33.)
Žalobu, jíž se domáhala žalující pojišťovna S. na žalované majitelce
autobusu zaplacení pojišťovací prémie, odůvodňovala žalobkyně tím, že
s ní manžel žalované uzavřel pojišťovací smlouvu proti povinnému ručení, podepsav za žalovanou pojišťovací návrh, a že žalobkyně pojišťo
vací návrh přijala. Žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše ch tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto
důvodú.

Žalující strana netvrdila, že žalovaná zmocnila svého manžela, by
žalující straně pojistný návrh na pojištění proti povinnému mčení.

učinil
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Proto lze jeho zmocnění odvozovati jen.~ ustanoveni ....§y 1~38 O?č. z~k.
poněvadž 'však žalovaná uzavřela již P?jlstk.~ ,na P?j!S,tem pr,oÍl, P?vm'nu ručení s pojišťovnou R., nespada pOjlst?VaCI navrh uClOeny z~
nel, , o'išťovně mezi úkony řádné správy majetku podle § 1238,obc.
IU)~cI/n~b 1 proto manžel žalované k návrhu jménem .~alované manzelky
~a rávněn. YZaslala-li pojišťovna žalované přes to, pOJIst~u podle onoho
n~závazného pojistného návrhu; učinila nabídku zal?v:ane, a. tato ,n~by'l~
ovinna na ni odpověděti. Neodpověděla-li" neprljala navrh zalUJIC~
~trany a nedošlo proto k pojišťovací smlouve (§§ 861, 862, 862 a,
obč. zák.).
čís.

13942.

POjišťovací smlouva.

","
Ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 13. rtJna 1927 CIS. 156 sb.
z a n. jest pravidlem n u t í c i m . , " ....h
.
. Obsahují-Ii pojišťovacl podmínky z dobY,'p'latnostt ~~veJsl oJ n~nt
zruŠeného ministerského nařízení ze dne 28. rlJna 1908 C1S. 222 r; zák.
ustanovení odporující onomu vládnímu na~en~, nelze se ustanovem toho
ode dne účinnosti vládního nařízení dovolavati.
".'
Nastala-Ii škoda po účinnosti vládního ~!~ení (~ 25. r1Jnu 1927),
platí o ní vládní nařízení, bez ohledu, zd3; popsť?VaCl s~lot;v~ upravovala samopodíl pojistníkův před účinnosti vladnlho nařízem Jinak.
(Rozh. ze dne 15. listopadu 19G4, Rv II 64/33.)
Žalovaný uzavřel se žalující pojišťovnou dne ~. srpna ~924p,ojišť?
vací smlouvu, podle níž byl pojištěn
žalobkyne pratr nasledk~m zakonného povinného ručení z provozu Sllostroje na 90bu 10 letyraz ze
dne 29. listopadu 1930 vyžádal si nákladů 459 Kč. zalobou, o mz tu jde,
domáhala se žalující pojišťovna na žalovaném zaplace,l1l, 4?9 K~, ty:d,c,
že podle pojišťovacích podmínek byl žalovaný na kazd~ skode zuca.st:
něn nejméně částkou 400 Kč aneb při vyšším odško,dněnl 10% '. nejmC;1e
400 Kč. Pro c e sní s o II d P rve s t o II C e zalobu za?,ltl; D u ,vod y: Rozhodnutí sporu závisí na tom, zda se ust~:lOvem vlad ..naL
ze dne 13. října 1927 čís. 156 sb. z. a n., jímž, by! z~ysen sa?,?podll ze
100 Kč na 400 Kč, vztahuje i na smlouvy uz!,vrene,pred vydan.lm.tohoto
nařízení, to jest zda má řečené nařízeni zpetnou ~čmnost, ~Ih mc. ,Podle § 5 obč. zák. nepůsobí zákony nazpět. '!"ato zas,:da p,latr I o naflzenich, která nemají zpětnou účinnost, leda ze by nanzem:r;. bylo stanoveno, že pÍIsobí nazpět. Podle § 3, ~lád. nař. ze d~~. 13. flJna 1927 nabývá nařízení účinnosti dnem vyhlasem, dnem.~~. rljn.a 1927, a ne,~1 tudíž zpětná účinnost nařízení ustanovena. PO]lsťovacl smlouva, jlZ, ,~yl
smluven samopodi! 100 Kč, byla uzavřena dne 3. srpna, ~ 924, ~red UCI~
nosti nařízení, které se z důvodů shora uvedenych n;,muze dotY,katr pl ~~
dříve nabytých. O d vol a c í s o u d uznal podle zato by. D u v o~) .
Procesní soud zamítl žalobu z dúvodu, že se vlád. n,:f. ze dne 13. n]na
1927 čís. 156 sb. z. a n. na pojišťovací s,mlo~vu ~zavre,non dne 3. srpna
1924 nevztahuje, ježto nařízení to nepu~obl zpet. N~~oru, tomu nelze
rřisvědčiti. Tím vládním nařízením zruseno bylo nanzem ze dne 28.

r:
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října 1908 čís. 222 ř. zák., podle něhož žalovaný participoval na každém
odškodnění jen 100 Kč, což jest také pojato do pojistky, avšak vládnim
nařízením čís. 156/1927 byl samopodil zvýšen na 400 Kč a působ i ustanoveni toto také na smlouvy dříve ujednané ze zákona, aniž by bylo za-

potťebí každ~u

.smlouvu pojišťovací změniti a přizpůsobiti novým před
pIsum, dovolava se proto prvy soud nepravem ustanoveni § 5 obč. zák.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Ze ustanovení ~ 1 vládního nařízení ze dne 13. října 1927 čís. 156
sb. z; a n~ Jest n~!lclm ~ravldlel1l, plyne Jednak z toho, že jest vydáno
;,.a z~klade § 12 CIS. 1 zak. ? provozu sllostroji, jenž připouští, aby nanzenllll. byl stano~en spoludll pOJlstni~a na škodě kryté pojištěním proti
povl~n~mu ručem.' proto, aby pO]lstna hodnota, která kryje cizí zájem,
nesvadela pO]lstmka k lehkomyslnosti a neopatrnosti při provozu silostroJe. O.bsa.hují-li pojišťo~ací po.~mínky vydané za platnosti dřívějšiho,
nym zruseneho mlmsterskeho nanzení z 2'8. října 1908 čis. 222 ř. zák.
ust~n.oven! ~dP?rujicí. onomu vládnímu nařízení, odporují v tomto směru
nutlclmu učmnemu predplsu a nelze se ustanovení toho ode dne účin
nost! vládrúho nařízení dovolávati. Nejde proto o jednostrannou' změnu
pO]lsťovacl smlouvy, nýbrž o opatření vydané na základě zákona. Účin
nost vládního nařízení nastala podle § 3 dnem vyhlášení, 25. října 1927
~,"vztahuJe se na všechny škody pojištěním kryté, které vznikly po 25.
nJnu 1927,. neboť teprve vzmkem škody vzniká pojistnikův nárok na
pOjistnou nahradu Omezenou Jeho spolupodílem na škodě. Nejde proto
~ otázku zpětného působení. V souzeném případě nastala škoda 29.
II~t?pad~ 1930 a platí o ní zminěné vládní nařízení, bez ohledu, zda poJlstovacl smlouva upravovala spolupodíl pojistníkův před účinností
vládního nařízení jinak.
čís.

13943.

Opě~ým sp?)ením manželů (nikoliv na zkoušku, nýbrž na trvalo),
byly. zrus:ny. ucm~ rozvodu a odpadl předpoklad vyživovací povin-

I1Osb, ulozene manzelu v rozvodovém rozsudku takže nárok z něho zanikl událostí nastalou po vzniku exekučního tíMu.
(Rozh. ze dne 15. listopadu 1934, Rv JI 770/33.)
• Na ~ákladě ro.zsudku. o rozv?du ma.n.~els!ví_ od stolu a lože byl manzel uznan povl?nym plalI~ manze1ce vyzlvne. Zalobou, o niž tu jde, domahal se manzel na manze1ce, by bylo uznáno právem že nárok žalované na .placení výživného zanikl, ježto manželé sdíleÚ po delší dobu
(od 1. brezna 1931 do 1. května 1932) manželské společenství. Žalobě
bylo vyhověno s o u d y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o u dem z těchto
důvodů:

Žalovaná sice namítala, že vstoupila v manželské společenství jen
manžel slíbil, že se příště bude jínak chovati než

pokusně, poněvadž jí

před rozvodem, a že se chtěla napřed pokusně o tom přesvědčiti, zda
bude manželské spolužití možné. Netvrdila, že buď výslovně, buď kon·
kludentním jednáním (§ 863 obč. zák.) dala svůj úmysl manželu najevo
a že tento též projevil k ní některým ze způsobů právě uvedených, že
obnovení manželského společenství nemá býti trvalé. Tvrzení její v dovolání, že nenechala svého manžela o svém úmyslu v nejistotě, je nepřípustnou novotou (§ 5,04 c. ř. s.). Bylo tedy bez významu, jaký úmysl
žalovaná ve svém nitru lIIěla, ježto ho neprojevila způsobem pro druhou
stranu poznatelným. Ostatně měla žalovaná podle svého přednesu
tvrzený úmysl v době, když se vrátila do manželského společenství,
avšak z jejího dalšího přednesu, že zůstala u manžela 14 měsíců a že,
když po několika měsících manžel jí činil protivenství a nadával jako
dři ve, chtěla již tehdy opět od něho odejíti, že však manžel slíbil polepšení a ji od jejího předsevzetí zdržel, plyne, že později od onoho úmyslu
upustila, n,eboť, ačkoliv se přesvědčila, že žalobce slib nesplnil, setrvala
v manželském spolužití po tak dlouhou dobu. Z toho je také patrno, že
manžel nemohl míti o tom pochybnosti, že mu odpustila jeho dřívějš:
chování, jež bylo příčinou a důvodem rozvodu (sr. plenární usnesení čís.
7622 sb. n. s.), když žalovaná netvrdila, že mu prohlásila, že činí tak jen
pod podmínkou, že se polepši. Bylo bez významu, že 1. března 1932,
tedy v době, když již rok setrvala v manželském spolužití přes to, že
manžel porušoval slib, odepřela podepsati oznámení soudu o opětném
spojení (§ 110 obč. zák. a § 114 j. n.). Jest též bez významu, zda žalovaná podáním nové žaloby o rozvod a placení výživného sama přiznala.
že manželu odpustila a nároku z exekučního titulu se vzdala, neboť tím,
že opětné spojení se st",lo nikoliv na zkoušku, nýbrž na trvalo, byly zrllšeny účinky rozvodu (srov. zmíněný judikát čís. 7622 sb. n.s.) a důsled
kem toho odpadl předpoklad povinnosti uložené manželu v exekučním
titulu, takže nárok z něho událostí nasta10u po vzniku exekučního titulu
zanikl.
čls. 13944.
Ručení

za škody z provozu

čís. 162 ř. zák.).

silostrojů

(zákon ze dne 9. srpna 1908

'
Pohybuje-li se silostroj samočinně po si1nic~ ježto byla živelní sila
k jeho pohybu určená zastavena nebo že se samočinně dal do pohybu,
nebyv s kopce dostatečně zajištěn, takže se dal do pohybu jinou živelní
silou, vlastní tlhou, nepřerušuje takové ať nahodilé ať úmyslné vypnutí
motorické sily provoz ve smyslu automobilového zákona.
(Rozh. ze dne 15. listopadu 1934, Rv II 814/34.)
Ž",lobkyně, sedící v příkopu silnice, byla poraněna autobusem, náležejícím poštovní správě a řízeným Josefem S-em. Žalobní nárok na
náhradu proti Josefu S-ovi a proii československému státu byl uznán
důvodem po právu s O u d Y vše c h tří s t O I i c, Ne j v y Š š í m
s o ude m z těchto
důvodů:

_ P?dle zjištěného stavu věci jel žalovaný Jaroslav S. j",ko řidič s po~
stovmm autobusem patřícím žalované státní poštovní správě po závodni
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dráze Masarykova okruhu. V kopci před hlavní tribunou vypověděl mu
stroj a proto nechal cestující, návštěvníky závodů, vystoupiti a, poně
vadž pořadatelstvo závodů naléhalo, by S. autobus ze závodní dráhy
odstranil, sedl do autobusu, by odbočil na protější silnici, avšak motor
nepracoval. Roztlačili proto službu mající hasiči autobus, který pak
sjížděl s kopce vlastní vahou, avšak asi po 15 m vypověděly brzdy
v autobusu službu a autobus se řítil s kopce dolů. žalovaný S., chtěje
zabrániti většímu neštěstí, stočil autobus k příkopu a vjel zadními koly
do silničního příkopu, při čemž byla poraněna žalobkyně tam sedící. Po'dle tohoto zjíštěného stavu věci jde v prvé řadě o vyřešení otázky, zda
autobus lze považovati v kritickém okamžiku za jízdní silo stroj poháněný živelní silou, tedy v provozu, by naň dopadalo ustanovení odsl. (1)
§ I aut. zák., o něž byl žalobní nárok opřen. Z motivů k zákonu o silostrojích, ze zprávy komise panské sněmovny k druhé vládní předloze,
vysvítá, že při poradách o otázce provozu byl projeven názor, že »odpovídá právnímu vědomí naší doby, by v určítých případech. ten, komu
přicházejí k dobru hospodářské výhody nebezpečného provozu, nesl
I nebezpečí tohoto provozu, a že proto musí škodu, která z tohoto provozu povstane, třebas jen náhodou, zcela bez zavinění, vzíti na svá bedra«, a praví se dále, že »ten, kdo k svému prospěchu v silo stroji dří
mající mechanickou silu s jejími nebezpečími rozpoutá, ručí i za specifická nebezpečí, která tím do silničního provozu byla přivedena«. Z toho
jest zřejmo, že provo'zem po rozumu automobilového zákona jest rozu:uěti ne?ezpeč.ný provoz, jehož pra~~nem je~! právě to, že bylo živelní
sdy pouzltO k Jeho pohonu. SI]OStro] lest tudlz vždy v provozu, byla-li
žIvelní síla v činnosti, při čemž jest lhostejno, zda silostroj byl živelní
sl,lou uveden v pohyb čili nic. Pohybuje-li se tedy silo stroj samočinně
po silnici tím, že byla živelní síla k jeho pohybu určená zastavena (při
zastavení motoru s kopce), nebo že se samočinně dal do pohybu, nebyv
s kopce dostatečně zajištěn, takže se dal do pohybu jinou živelní silou,
vlas!ní .tíhou, nepřerušuje takové ať nahodilé ať úmyslné vypnuti motoncke SIly provoz ve smyslu automobilového zákona. Pří tomto právním
názoru na věc nepochybily nižší soudy, uznavše vzhledem ke shora uvedenému ~jištěném? stavu věci, že autobus řízený žalovaným S-em byl
v knlrckem okamzlku v provozu, a jsou bezpodstatné vývody dovolání
žalované roštovní správy, jimiž se má dolíčiti, že nešlo o silostroj a že
nebyl v provozu.
čís.
Předmětem

darování

může
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býti i

zřízení

osobní služebnosti.

(Rozh. ze dne 15. listopadu 1934, Rv II 898/34.)
žalobce poskytl žalovanému, svému bratru, a jeho nastávající manželce ve svém domě byt k bezplatnému užíváni. Ježto se žalovaný dopust;1 napotom na žalobci násilí, domáhal se žalobce na něm a na jeho
man.zel~e, by bylo uznáno právem, že žalovaným nepřísluší právo bydlelI v zalobcově domě a že jsou žalovaní povinni vyklidití byt, užívaný

jimi v žalobcově domě. Pro ce sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu
zamítl, o d vol a c í s o u d uznal podle žaloby.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání a uvedl v otázce, o niž tu
jde, v
důvodech:

Jest přisvědčiti dovolatelům, že proi,evem souhlasné v~le _obou stran
došlo ke smlouvě (§§ 861 a 869 obc. zakl toho obsahu, ze zalobce poskytuje až do ~vé smr~i žalo~ané:uu, své::ru_ bratru,. a jeho n~stávajíci
manželce ve svem dome byt, 00 te doby ]IZ zalovanym obyvany, k bezplatnému užíváni. šlo tu o užívání, ne sice jako věcné právo, nýbrž jako
osobní právo (§§ 479, 504 a 521 obč. zák.). Ale šlo tu i o smlouvu da~
rovací podle § 938 obč. zák., neboť předmětem darování může býtI
každá »věc.« ve smyslu § 292 obč. zák., tedy nejen hmotná věc, nýbrž
í právo, a tudíž i bezúplatné dobrovolné zřízení osobní služebnosti (~ak
také Krčmář, Právo obligační z r. 19>26 str. 140, Sedláček, Oblrgac11!
právo Jl z r. 1926 str. 10, Ehrenzweig, Oas Recht der Schulverháltnisse
z r. 1928 str. 362 a Klang, II. svazek str. 612 a 613).
čís.
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úprava pachtovného při zemědělských pachtech (vládní nařízení ze
dne 29. července 1933, čís. 164 sb. z. a n.).
Pachtovní rok 1932/33, kterým počlnajlc vládni nařízeni čís. 164/
1933 sb. z. a n. poskytuje nárok na úpravu pachtovného, jest zpravidla
počítati od 1. řljna 1932.
Nezáleži na tom, zda pachtovné bylo v době platnosti vl. nař.
čís. 164/1933 sb. z. a n. již zaplaceno, čili nic.
(Rozh. ze dne 16. listopadu 1934, Rl 1120/34.)
S o udp r v é s t o I i c e příznal pachtýří úpravu pachtovného již
od I. února 1932. Rek II r s II í s o u d napadené usnesení potvrdil.
O ů vod y: Stěžovatel vytýká; že prvý soud přiznal neprávem navrhova,teli úpravu pachtovného podle vlád. naŤ. čís. 164/33 sb. z. a n. již od
1. února 1932. Stílžnost není odůvodněná. Z § 1 cit. vlád. nař. jasně
plyne, že navrhovatel jest oprávněn žádati za úpravu pachtovného pro
pachtovní rok 1932/1933 a zbývající smluvená léta. V souzeném pří
padě počalo se pachtovní období dnem 1. února 1932. Ježto vládní nařízení mluví zřetelně o pachtovním roku, jest za pachtovni rok 1932/33
pokládati dobu, která počíná oním dnem v roce 1932, kdy počínalo poclle
pachtovní smlouvy nové pachtovní obdobi. a která konči oním dnem
v roce 1933, kdy podle smlouvy pachtovní období konči. Správně proto
prvý soud upravil pachtovné již od 1. února 1932, neboť tímto dnem
pachtovní rok počínal.
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Ne í v y š š í s

O

u d upravíl pachtovné od 1.

října

1932.

Důvody:

Pachtovním rokem podle § I vl. nař. čís. 164/33 rozumí se rok sklizňový (§ 3), doba, které je zpravidla třeba, by obděláváním zeměděl
ských pozemků byl docílen a sklizen výtěžek (úroda). Tato doba se
zpravidla počítá od 1. října toho kterého roku do konce září roku pří
štího. Pachtovní rok 1932/33, kterým počínajíc vlád. nařízení čis. 164/33
poskytuj e pachtýři nárok na úpravu pachtovného, jest tedy zpravidla
počítati od 1. října 1932. Tomu nasvědčuje i ustanovenI § 1, že pachtýř
nemá nárok na slevu, bylo-li pachtovné U!jednáno před 1. říjnem 1932.
Nezáleží však na tom, zda bylo pachtovné v době platnosti vládního
nařízení již zaphceno čili nic, poněvadž vládní nařízení nečiní v tom
směru rozdílu a poněvadž podle § 9 téhož nařízení předem zaplacené
pachtovné jest považovati za zálohu a po·zději je vyúčtovati. Nižší
soudy, přiznavše slevu z pachtovného již od 1. únOra 1932, dopustily se
nezákonnosti, neboť tím zahrnuly do úpravy pachtovného též část pachtovního roku 1931/32, který je z této úpravy vyloučen. Pachtýř má nárok na úpravu pachtovného až od počátku sklizňového roku 1932/33 to
jest - jak výše dovoděno - od 1. října 1932 do skončení pachtdvní
smlouvy.
čs.

13947.

Byla-Ii vedena exekuce podle § 294 ex. ř. i na nájemné v budoucnosti
splatné, načež povolena exekuce vnucenou správou nemovitosti povinného, pozbýVá knihovní poznámkou vnucené správy (odevzdáním nemovitosti vnucenému správci) soudcovské zástavní právo na nájemném
~I?~atném teprve po zápisu poznámky (po odevzdání nemovitosti) právní
ucmek.
(Rozh. ze dne 16. listopadu 1934, R I 1200/34.)
Usnesením ze dne 17. únOra 1933 byla povolena Úřadovně B. Všeubecného pensijního ústavu v Praze exekuce zabavením a přikázáním
k vybrání pohledávek na nájemném, jež příslušely dlužníku proti Eduardu
H-OVI, Josefu E-OVI a Valtru S-ovi. Dne 15. dubna 1933 navrhla Okresní
8rořitel~a v F. u okresního soudu v L., jenž byl i knihovním soudem,
~)OVOlenl exekuce vnucenou správou domu dlužníkova, kterémužto náokr~sní :soud v~. usne~ením ze dne 24. dubna 1933 vyhověl. výtezek doctleny vnucenym spravcem z domu přikázal s o udp r v é s t oI; c e především Úřado\Oně B. Všeobecného pensijního ústavu v Praze.
ji e k u r sní s o u d vyhověl rekursu Okresní spořitelny v F. potud, že
přIkázal Úřadovně jen výtěžky z činže nájemníků H-a, E-a a S-a za dobu
od. 21. ~nora : 933 (doručení usnesení o zabavení a přikázáni k vybráni
naJerncum) az do 24. dubna 1933, nikoliv však i výtěžky z domu po
této době.

'!:lU

N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu
Všeobecného pensijního ústavu v Praze.
D

ů

Úřadovny

B.

vod y:

Byla-li vnucená správa knihovně poznamenána nebo byla-li správci
odevzdána nemovitost ve veřejné knize nezapsaná, může podle § 103
ex. ř., pokud vnucená správa není pravoplatně zrušena, vedena býti
exekuce na užitky bez újmy práv již dříve k nim nabytých jen vnucenou
správou. Neprávem dovozuje stěžovatelka z tohoto zákonného ustanov"ení že zavedením a knihovním poznamenáním vnucené správy domu
čís. '365 podle usnesení okresniho soudu v L. ze dne 24. dubna 1933
zůstala nedotčena její práva, jichž nabyla z usneseni okresního soudu
v L. ze dne 17. únOra 1933. Tímto tlsnesenim byla jí povolena exekuce
zabavením a přikázánim k vybrání pohledávek na nájemné, které povinnému příslušely proti Eduardu H-ovi, Josefu E-ovi a Valtru S-ovi.
Podle ustálené praxe Nejvyššího soudu lze vésti exekuci i na peněžité
Dohledávky, jež jsou podmíněné, časem doložené, sporné nebo závislé
;Ia vzájemném plněni (sb. n. čís. 4090, 9197, 10.597 a jiné). Lze proto
vésti exekuci podle § 294 ex. ř. i na nájemné v budoucnosti dospívající.
Zabavením svrchu uvedených pohledávek a doručením platební zápovědi poddlužníkům (dne 21. února 1933) nabyla tudiž stěžovatelka na
nájemném soudcovského. ústavního práva. Než vzhledem k ustanovení
§§ 103 a 119, třetí odstavec, ex. ř. pozbylo toto zástavní právo právního
účinku knihovní poznámkou správy, pokuc1 se týče odevzdáním nemOVItosti vnucenému správci. V souzeném případě byl okresní soud v L.,
u kterého vymáhající věřitelka dne 15. dubna 1933 podala žádost o povolení exekuce vnucenou správou d.omu povinného, i soudem knihovním.
Právní účinky knihovní poznámky vnucené správy podle §§ 103, 104
a 119 ex. ř. na'staly (udíž dnem 15. dubna 1933 (§§ 98, 104, prvý odstavec ex. ř.). Na nájemné, které tohoto dne nebylo ještě dospělé, neměla
tudíž stěžovatelka již nároku, který byl mohla opírati o usnesení ze dne
17. února 1933. Nájemné, jehož splatnost nastala před 15. dubnem 1933
(za měsíce březen a duben 1933), bylo podle napadeného usnesení stě
žovatelce přisouzeno.
čís.

13948.

I předpoklad § 228 ex. ř" že neprošla ještě lhůta ke spraveni záznamu, musí býti nejpo2lději při rozvrhovém roku prokázán způsobem
v § 210 ex. ř• .uvedeným.
(Rozh. ze dne 16. listopadu 1934, Rl 1237/34.)
Rozvrhuj e nejvyšší podání za exeku'čně vydraženou nemovitQlst, nes o udp r v é s t o I i c e knihovně zaznamenanou pohledávku
Jana M-a a uvedl v tomto směru v d ů vod ech: Hypotekární věřitel
přikázal
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nepředložil soudn při rozvrhovém roku usnesení, z něhož patrno, že mu
ještě neprošla lhůta ke spravení záznamu, pokud se týče neosvědčí!, že
řízení ke spravení záznamu bylo zahájeno. Ani z knihovního výtahu není
patrno, že vyhověl usta@vení § 228 ex. ř. Z té příčiny nebyl vzat na zaznamenanou pohledávku zřetel a nebylo na ní nic přikazáno. R e K u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. D ů vod y: Rekurent

uznává, že dražební edikt a obeslání, k rozvrhovému roku byly mu soudem doručeny a že u rozvrhového roku přítomen nebyl a i ze spisu
vídno, že se přihláška jeho pohledávky nestala. Jde o pohledávku zaznamenanou, k níž lze přihlížeti jen za předpokladů § 228 ex. L Jest věcí
knihovního věřitele, by průkazy nejdéle pti rozvrhovém roku listinami
prokázal, to se však nes,talo a následkem toho dihodně k této pohled"vce nebylo přlhlíženo. Listina o tom, že lhůta k zahájení spravovacího řízení neprošla v době, kdy byl konán rozvrhovy rok, ani ve spisech nebyla, takže podle §§ 210, 214 ex. ř. nebylo lze k pohledávce
z úřadu přihlížeti, a ani z veřejné knihy okolnost ta patrnou nebyla,
neboť veřejnou knihou podle § 210 ex. ř. jest rozuměti jen hlavni knihu
pozemkovou, nikoliv i sbírku listin (viz rozh. čís. 5962 sb. n. s. a jiné),
Nebyl proto prvý soudce po,vinen konati šetřeni ve sbírce listin. Rovněž
bez významu jest, že při mzvrhovém roku dlužnice udala, že pohledávka iJana M-a není zaplacena, poněvadž v § 228 ex. ř. jde o velící
rozvrhový předpis, jehož exekuční soud dbáti musí, i když nebyl podán
odpor (viz rozh. čís. 10736). Ne,ž, i kdyby názor stěžovatelův byl správným, že exekuční soud má z úřadu zjistiti, zda lhůta ke spraveni záznamu dosud neprošla, nebyl by výsledek jiný, poněvadž ani dlužní úpis
teprve v rekmsu předložený okolnost tu nevykaZUlje, jak to stěžovatel
chce tvrdití, nýbrž obsahuje jen prohlášení dlužníka, že pro případ vydobytí záznamu zástavního práva, povoluje on k spravení záznamu lhůtu
do 22. července 1935, nevykazuje tudí,ž dlužní úpis, že tato lhůta soudem,
jakž i předpisuje § 43 knih. zák., byla udělena.
Nejvy

Š

š í s o ud

nevyhověl

pokud z veřejné knihy, ze zájen;ních a jiných ex.ekll'~ních ~pisů jde najevo, že jsou podle práva platne a k uspokoJ:nI Zpusoblle . .o ,t.?,m, co
jest rozuměti veřejnou knihou podle § 210 ex. 1'., pOjednal neJvyssl soud
v rozhodnutí čís. 5962 sb. n. s., na které se odkazuje. Stěžovatel před
ložil dlužní úpis, o který své právo opírá, teprve v druhé stolici k rekursu proti rozvrhovému usnesení a pr?to n.;lz~..~ němu přihlížeti, stej~ě
jako k opisu jeho ve sbírce listin. Pone~adz stezovatelhs!1llu otom, ze
v čase, kdy se konal rozvrhovy rok, Ihuta ke sprave~l1 zaznamu do~ud
neprošla, v č a sne pře d I o ž i I a tato hstma ve spl~ech vyznače~ych
v § 210 ex. ř. nebyla, po právu nebylo k zaznamenane leho ponledavce
přihlíženo a na věci nemuže nic měniti ani okolnost, že dlužnice při rozvrhovém roku prohlásila, že zaznamenana pohledáVka stěžova,telova není
zaplacena.
čís.

13949.

Spoluvlastník, jemuž povolena exekuce podle § 352 ex. f., má podle
§ 74 ex. ř. nárok na náhradu útrat exekučnlho návrhu. Teprve útraty
nutné k provedeni rozdělení nesou podílníci.
(Rozh. ze dne 16. listopadu 1934, R I 1298/34.)
S o udp r v é s t o I i c e povolil spoluvlastníku proti druhému spoluvlastníku exekuci podle § .352 ex. ř., uložil dlužníku náhradu útrat exekučního návrhu a povolil pro ně exekuci na movitosti. Rek u r sní
s o u d exekuční návrh zamítl.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

dovolacímu rekursu.
D u vod y:

D

ů

vod y:

Napadené usnesení odpo,vídá stavu věci i, zákonu a vývody dovolacího rekursu nejsou způsobHé vyvrátiti správné důvody rekursního
soudu. I když § 228 ex. ř. předpisuje, že ke knihovním záznamům má
býti jen tenkráte přihlíženo, prokáže-li se nejpozději při posledním rozvrhovém roku, že řízení ke spravení záznamu jest již zahájeno, nebo neprošla-li v tomto času ještě Ihuta k jeho zahájení, nelze z toho dovozovati, že předpoklad v druhém případě požadovaný nepotřebuje býti
prokazo"án. Takový závěr nejen nelze dovoditi z doslovu § 228 ex. ř.,
ale byl by v přímém rozporu se zásadami § 210 ex. ř., podle nichž osoby,
které se svými nároky jsou poukázány na nejvyšší podání, mají býti
vyzvány při předvolání k rozvrhovému roku, by listiny, které jsou dokladem jejich nároků, nejsou-I,i již u soudu, předložily nejpozději při
roku, jinak že bude přihlédáno k jejich nárokům při rozvrhu jen potud"

V souzené věci napadl dlužník usnesení prvého soudu jen proto, že
mu byla uložena náhradu' útrat exekučního návrhu a že byla pro ně povolena mobilární exekuce. Nenapadal de proto, že byla povolena dražba
společné nemovitosti pod'le § 352 ex. r. Rekursni soud byl sice toho názoru, že navrhovatel má podle § 74 ex. ř. nárok na útraty exekučního
návrhu a že usnesení exekuci povolující lze vykonati i před jeho právní
mocí, zamítl však návrh na povoleni exekuce vůbec z duvodu, že návrh
na povolení exekuce dražbou nemovitostí nemá oporu v exekučním titulu. Tím nesměl se však rekursní soud zabývati, poněvadž po té stránce
nebylo usnesení prvého soudu napadeno. Jinak byl však, jakž i rekursní
soud uznal, rekurs neoprávněn, poněvadž vymáhající věřitel má podle
§ 74 ex .ř. nárok na náhradu útrat exekučního návrhu a teprve útraty
nutné k provedení rozdělení nesou podHnici poměrně, a poněvadž výrok
o útratách byl podle § 67 ex. ř. ihned vykonatelný.
74-
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Ustanovení § 35 odhadního řádu ze dne 23. června 1933, čís. 100 sb.
z. a n., týká se jen nzení exelmčního, nikoliv i odhadního řízení za úče
lem vyměření dávky z přlrůstku hodnoty.
Proti usnesení, jímž byla stanovena odhadní cena nemovitosti, pnslušejí v tomto pnpadě opravné prostředky podle zákona ze dne 19.
června 1931, čís. 100 sb. z. a n.·

stavce (3.) nemá. Nesprávně prata od mít 1 rekursni saud rekurs proti
usnesení dne 1. června 1934, padaný dne 15. června, tedy podle § 36
zák. čís. 100/31 sb. z. a n., včas. Jest zřejmé, že tu nejde a námitky ve
smyslu. § 35 odhadního řádu čís. 100/33 sb. z. a n., nebať totO' ustanove~i podle svéhO' dosl~vu týká se jen řízení exekučního, jak vysvítá z výpactu 'Osob v odstaVCI prvém a druhém uvedených i z lhůty osmidenní
k námitkám a z ustanavení, že o nich rozhodne ex e k uč n í saud.
čís.

(Rozh. ze dne 16. listopadu 1934, R II 515/34.)
Proti usnesení p r v é h o s o Ll d Ll, jímž byla stanovena k návrhu
Zemského výběrčího úřadu odhadní cena nemovitosti za účelem vymě
řeni dávky z přírůstku hodnoty, podal navrhovatel rekurs, jejž r ek u r s n i s o u d odmítl. D ů vod y: Ustanovení § 35 (2) vlád. nař.
ze dne 23. června 1933 čís. 100 sb. z. a n. upravuje přezkoumání usnesení prvního soudu, stanovícího odhadní cenu v tom smyslu, že proti
určeni odhadní ceny mohou podati zájemníci ve lhůtě osmidenni ná··
mitky. Ku námitkám znovu rozhodne první soud. Výběrčí úřad měl tedy
praH usnesenÍ- prvéhO' soudu, jež mu bylo doručeno dne 1. června 1934,
podati námitky, o kterých měl rozhodnouti první soud, pro.tí jehož rozhodnutí zůstala výběrčímu úřadu po případě vyhrazena stíznost na sbo10vý soud prvé stolice. Pak-li výběrčí úřad napadl usnesení podáním
ze dne 15. června 1934 s označením »stížnost« a prvý soud rozhodnuiim
ze dne 18. června 1934 je vyřfdil, a dal-li výběrčí úřad tamuto usnesení
pak vejíti v moc práva, není podkladu pro to, by se rekursní saud s pů
vodní stížnastí, která ostatně jakO' námitky nebyla padána v asmidenní
lhůtě a která výslovně prati novému usnesení nečelí, mohl obírati a musela býti tato prvou stalicí mu předložená stížnost odmítnuta.
N e j v y Š š í s o u d zmšil napadené usnesení a vrátil věc rekursnímu soudu, by nehledě k admítacímu důvodu a rekursu znovu rozhodl.
Důvody:

Usneseni prvního saudu z 25. května 1934, jím ž byl a s t a n O' ven a od had n í cen a n em a v i t a stí k návrhu Zemského výběrčího úřadU' v Brně za účelem vyměření dávky z přírůstku hodnoty
podle § 17 dávkových pravidel (vlád. nař. čís. 143/1922), jest usnesením
v řízení nes por né m a platí pro- apravné prostředky protí tomuto
usnesení předpisy zákana čís. 100/31 sb. z. a n. (srov. sb. n. s. čís.
11.030). Prvý soud a rekmsu· navrhovatele proti tamuta usnesení vydal
usnesení z 18. června 1934, v němž uvádí, že spisy předkládá krajskému
soudu· dvilnímu v Brně, a cituje tam § 39 čís. 3 zák. čís. 100/3.3 sb.
z. a n. Jde tu o zřejmé přepsání, neboť o předlaženi rekursu vyššímu
soudu jedná jen § 39 (3) zákona čís. 100/31 sb. z. a n., zákona a základních ustanoveních soudního řízení nes por n é 11 o, a nikoli § 39
zák. čís. 100/33 (odhadního řádu pro řízení exekuční), který ani ad-

13951.

železniční zaměstnanci.

Z toho, že cena přidělenéhO' naturálního bytu přesahuje zaměstnaucův
místní pndavek, vyplývá jen, že zaměstnanci nesmí býti na naturální
byt sráženo více, než činí jeho místní přídavek nelze však z toho vyvozoyati, že zaměs~an~! n~ní možné, by se do t~kového bytu nastěhoval,
a ze mu proto pnslusl narok na diety pro nemožnost ubytování.
(Rozh. ze dne 16. listapadu 1934, Rv II 366/33.)
Žalobce, staníční manípu,lant, domáhal se na československém eráru
zaplacení díet, ježto se nemohl nastěhavati do přiděleného naturálního
~ytu v Z. Pro c e s. n í s o udp r v é s t o I i c c původně uznal padle
:aloby. Od,:! o I a c I s o u d usnesením ze dne 24. listopadu 1932 ZfUSll napadeny rozsl~dek a uložil prvé~u soudu, by ve věci dále jednal a
~?ovu. f?zho.dI. D u vod y: Jde o vykl ad § 78 adst. (3) písm. d) služ.
I ad?, lezto zal obce tvrdí, ze se nemohl nastěhovati do přidělenéhO' naturalnr~o bytu v,!-, a že mu proto příslušejí diety za dabu od 1. května
1931 a: dO' 17 .•cervna 1931 ve výši, jak je přísoudil prvy soud. Prvý
soud. mel za t?, ze nemahoucnost, pakud se týče nemožnost se nastěho
val! Jest spatrovah v tam, že na žalabci byla požadavána za naturální
byt v Z. větší náhrada, než měl v Z. čínžavného a že byl proto oprávněn
přidělený byt admí'tnou~i a. nemahl se prata ta:n nastěhavati. Než tentO'
výklad § 78 služ. řádu nelze dávati. I když zjíštění prvého soudu že
?yla na, žal?bci požadována větší náhrada' za byt, než měl činžovného,
Jest sPlavne, nelze Jen z tohO' dovoZO'vati nemožnost nastěho,vati se do
by;u. zal~b:e mě! možn,,:st s~. nast,ěhavati a vše ostatní nemůže padati
v, uv:ahu, Jezta o,tazka vy~~ naJemneho, pokud se týče náhrady za natu~alnr ?yt, byl~ by se vyndlla. svo~ cestou, admíc·" .. tivní pa případě
,?udnr. Nemoznost nelze spatrovatt v tom, že se na žalobci požadovalo
neco, .~o ~dp~rov~la služeb~ímu. řádu. Usta~ovení § 79 vl. nař. nemůže
zde pncha.zel! v .uvahu:. ~vsak zalobce ,tv~dll ještě ve sparu, že se nemohl nas!ehovat; ~'O, p:l~ele?eho n~turalnrho bytu v Z. i proto, že byt
~e .ne~odll k o~yvanr, Jezto Je vlhky, studený a nedá se vytopit. TímtO'
s<;trem;n se prvy soud se svéhO' stanoviska vůbec nezabýval. Podle právruho n~z~ru soudem odv?.]acím však jest třeba i tuto okolnost vyšetřiti
a vysvethtl. Pro c e s n I s o udp r v é s t a I i c e pak žalobu zamítl,
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zjistiv, že žalobci přidělený byt v Z. nebyl vlhký, ani studený, ani nezdravý. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil, poukázav
k duvodům svého zrušovaciho usnesení.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Duvody:
Po právní stránce (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) byla věc odvolacím soudem
posouzena správně. Nárok na odškodnění podle § 78 odst. 3 d) služ. l-ádu
pro zaměstnance československých státních drah, nárok na diety z dů
vodu nemožného ubytování, by žalobci příslušel, kdyby se byl n e m o h I íhned nastěhovati do přiděleného mu naturálního bytu v novém
pllsobišti. Avšak odvolací soud ze zjištěných, pokud se týče nesporných
okolností správně usoudil, že žal'Obci bylo možné, by se od I. května
1932 nastěhoval do naturálního bytu, který mu byl od toho dne v Z. při
dělen a uvolněn. O nemožnosti nastěhování z důvodú finančnÍ'Ch nelze
tu mluvití. V § 48 odst. (I) služebního řádu jest sice stanoveno, že při
měřený naturální byt může býti přikázán v náhradu za místni přídavek,
ale z toho, že cena přiděleného naturálního bytu pl"esahuje snad zaměst
nancův místní přídavek, by vyplývalo jen, že zaměstnanci nesmí býti
za naturální byt sráženo více, než činí jeho místni přídavek, nelze však
z toho vyvozovati, že zaměstnanci není možné, by se do takového bytu
nastěhoval, a že mu z tohoto důvodll přísluší nárok na diety pro nemožnost ubytování podle § 78 odst. 3 d) služebního řádu. Ustanovení § 79
služ. řádu upravuje zcela jiné případy, než o jaký jde v souzené věci,
takže pro posouzení důvodnosti žalobního nároku nemá významu.
Cls. 13952.
Poznámka odpůrčí žaloby nepozbývá významu Hm, že byl žalobci
nárok pravoplatně přiznán, nýbrž zajišťovací učel poznámky
trvá i po pravoplatném žalobci příznivém ukončen! odpůrčího sporu až
do doby, kdy odpůrčí nárok věřitelův bude splněn buď tím, že odpůrce
odporovatelův uspokojl pohledávku, která přísluší odporujícímu věřiteli
proti dlužníku, buď tím, že si věřitel sám uspokojení svého naroku vymůže. Nestačí, že odpůrce odporovatelův .složil k soudu penlz, jímž měla
býti zaplacena č á s t pohledávky (na výživném).
odpůrčí

(Rozh. ze dne 17. listopadu 1934, Rv II 807/32.)
K žalobě Anežky K-ové na Josefa K-a bylo manželství stran rozvedeno od stolu a lože a žalovaný byl uznán povinným platiti žalobkyni
výživné 100 Kč mě,síčně. Ještě za sporu prodal jo,se! K. nemovitosti
svému synu Františku K-ovl. Anežka K-ová vedla napotom proti Františku K-ovi, odpůrčí &pm, jenž byl knihovně poznamenán a v němž bylo'
pravoplatně rozhodnuto, že kupní smlouva ze dne 1. března 1929 mezi
Josefem a Františkem K-ovými o nemovito'stech a vlastnické právo Fran-

liška Kea k nim nabyté na, zákJ,adě této kupní smlouvy jest proti Anežce
K-ové bezúčinným, a František K. uznán povinným trpěti, aby' Anežka
K-ová k vydobytí své pohledávky proti Josefu K-ovi na výživném za
dobu od 10. května 1928 do 30. června 1930 2.567 Kč s 5% úroky ode
dne žaloby a na dalším výživném po 100 Kč měsičně počínajíc 1. čer
vencem 1930, jakož i k vydobytí své pohledávky na útratách rozvodo"ého sporu a na útratách exekučních vedla exekuci na ony nemovitosti.
žalobou, o kterou tu jde, domáhal se František K. na Anežce K-ové, by
svolila k výmazu poznámky odpůrčí žaloby, uváděje, že dostál úplně
svým závazkům rozsudkem v odpůrčím sporu jemu uloženým a že disoluční smlouvou ze dne 16. dubna 1931 vrátil nemovitosti svému otci
Josefu K-ovi do vlastnictvi, že však dotyčná knihovní žádost byla okresním soudem zamítnuta proto, že na nemovitostech vázne dosud poznámka odpůrči žaloby, k jejímž výmazu žalovaná zdráhá se dáti souhlas. O b a niž š í s o u d Y tuto žalobu zamítly, o d vol a c í s o u d
z těchto d ů vod ů: Pokud jde o význam poznámky odpůrči žaloby je
spravný názor, že její právní povahá a účinek odpovídá celkem právní
povaze poznámky spornosti ve smyslu §§ 61 a násl. kn. zák. (srov.
S!einbach, Komen!. k zák. ze dne 16. března 1884 čís. 36 ř. zák. k § 45
cit. zák.). Nicméně je tu jistá různost, pro kterou nelze beze všeho použíti ustanovení § 65 druhý odstavec kn. zák., podle něhož, zruší-ÍÍ se
pravoplatným odpůrčím rozsudkem popřený vklad, jest povolili na žalobcovu žádost výmaz popřeného vkladu a zároveň výmaz poznámky
spornosti. Rozdíl jest v tom, že při poznámce spornosti podle § 61 kn.
"ák. jde o žalobu o neplatnost knihovního vkladu vůbec, kdežto při p'Oznámce odpůrčí žaloby jde o uplatňování bezúčinnosti knihovního vkladu
proti žalobci a proH jeho peněžité vykonatelné pohledávce, takže na
dkladě vítězného odpůrčího wzsudku nelze provésti výmaz popřeného
vkladu podle § 65 druhý odstavec kn. zák., nýbrž jen jeho omezení v ten
způsob, že vklad jest proti odporujícímu věřiteli bezúčinný. To ovšem
nezpůsoblllje žádných těžkostí v případech, kde se knihovnímu vkladu
pokud se týče právnímu jednání, z něhož onen vklad vznikl, odporuje
pro splatnou pohledávku stanovenou přesně číselnou sumou. poněvadž
odpůrčí rozsudek provede se pak vkladem zástavního práva pro pohledávku v pořadí poznámky žalobní, která se současně vymaže. V souzeném případě však jde o alimentační renty, tedy o částky teprve v budoucnosti splatné, kde lze podle § ,372 ex. ř. povoliti nanejvýš knihovní
záznam zástavního práva k zajištění splátek na dobu jednoho roku. Co
se má v takovém případě státi, není uvedeno v zákoně, aniž o tom pojednává Steinbach v cit. komentáři ani Bartsch ve svém díle o knih. zákoně (4. vyd. § 81). Účelem knihovní poznámky odpůrčÍ žaloby je, by
se třetím osobám zahájený odpůrčí spor stal patrný a aby se odporovateli zajistil výsledek jeho procesuálního úspěchu (Steinbach 1 c., rozh.
býv. nejv. s. ve Vídni, Sbírka Glaser Ungrova čís. 5717). Je proto
v tomto sporu rozhodujícím jen odpůrčí rozsudek ze dne 3. ledna 1931,
který vyslovil, že kupní smlouva uzavřená dne 1. března 1929 mezi Františkem K-em a Josefem K-em o nemovitostech, jakož i nabytí vlast-
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nického práva Františkem K-em na základ·ě této kupní smlouvy k nemovitostem uznává se proti Anežce K-ové bezúčinným a že František K.
jest povinen trpěti, by žalovaná k vydobytí své pohledávky proti Josefu
K-ovi na výživném za dobu od 10. května 1928 do 30 června 1930 v částce
2.567 Kč s 5% úroky od 13. červenCe 1930 a na dalších alimentech
100 Kč měsíčně, počín'ajíc 1. července 1930, jakož i k vydobytí svých
pohledávek na útrMách procesních a exekučních vedla exekuci na nemovitosti v rozsudku uvedené. Podle tohoto rozsudku je tedy žalovaná
oprávněna vésti exekllci na nemovitosti i pro alimenty budoucně splatné
a o toto vysouzené právo byla by připravena, kdyby poznámka odpůrči
,žaloby byla vymazána a nemovitosti přešly s žalobce na osobu jinou
než alimentačního dlužníka Josefa K-a. Je sice pravda, že kdyby nemovitosti byly knihovně připsány alimentačnímu dlužníku Josefu K-ovi, nemohla by žalovaná vésti na ně pro budouCÍ alimenty jinou exekuci než
exekuci zajišťovací záznamem práva zástavního pro alimenty, které dospějí v jednom roce, a kdyby jí tyto celoroční alimenty byly najednou
vyplaceny, nemohla by vůbec exekuci na nemovitosti vésti. Rozdíl je
však v tom, že, pokud by byly nemovHosti v knihovnim vlastnictví Josefa K-a, mohla by žalovaná při prodlení některé alimentační splátky
ihned exekučně na nemovitosti ty dokročiti, což by však nebylo možné,
kdyby nemovitosti přešly s žalobce na osobu jínou než Josefa K-a. Když
tedy shora uvedený odpůrčí rozsudek vyslovil, že nabytí nemovitostí
žalobcem je proti žalované bezúčinným potud, že může vésti na nemovitosti exekuCÍ pro wlimen,ty, které dospějí teprve v budoucnu, nemohla
by toto vysouzené právo již vykonávati, kdyby byla poznámka odpůrči
zaloby vymazána a nemovitosti přešly pak na osobu jinou než alimentačního dlužníka, a tím by byl zmařen účel oné knihovní poznámky,
která žalované zabezpečuje ono právo proti každému novému nabyvateli. Kdyby Se tecly za danéhO stavn věci žalobě vyhovělo, byla by
žalovaná na svém právu ohrožena a zkrácena. Je pravda, že podle § I>
odp. zák. ze dne 11. prosince 1914 čís. 337 ř. z. i podle § 9 nov. odp.
zák. může právním jedrráním odporovati věřitel, jehož pohledavka jest
vykonatelná, avšak v souzeném případě jednak je soud vázán odpůrčím
rozsudkem, jedn<lk byla rozsudky ve spom Ck I 55/28 pohledávka žalované též pro alimenty, k,teré dospějí teprve v budoucnu, stanovena
ve smyslu § 406 c. ř. s. pod exekucí a jde tedy o pohledávku pod sankci
exekuční.

Ne j vy Š š í s o u d

nevyhověl

dovolání.

Důvody:

Knihovní poznámkou oclpůrčí žaloby má býti zajištěno provedení
nároku i proti třetím osobám, které po poznámce žaloby nabyly knihovních práv na věci nebo na právu, které jsou předmětem odpom. (§ 20 odp. ř., cís. nař. čís. 337/14 ř. z., pokud se týče § 21 odp. ř.
čís. 64/1931 sb. z. a n.). Již z této zvlášolní povahy poznámky vysvítá,
že nepozbývá svého významu tím, že byl žalobci odpůrčí nárok pravo-

platně přiznán, nýbrž že zajišťovací účel trvá i po pravoplatném žalobci
příznivém ukončení odpůrčfho sporu až clo doby, kdy odpůrčí nárok vě
řite.Jův bude splněn bud' tím, že odpůrce odporovatelův uspokojí pohledávku, která přísluší odpomjícímu věřiteH proti dlužníkovi (viz § 17,
pokud se týče 18 odp. ř.) bud' tím, že si věřitel sám uspokojeni svého
nároku vymůže podle § 13 (14) odp. ř. Rozhodující bude povaha pohledávky věřitelovy. V souzeném připadě jde o pohledávku žalované
proti' Josefu K-ovi na výživném za dobu od 10. května 1928 clo 30.
června 1930 v částce 2.557 Kč s 5%ními úroky od 13. července 1930

a, počínajíc 1. Červencem 1930, v částce měsíčnich 100 Kč. Za tohoto
stavu věci nebyl by odpůrčí nárok žalované splněn tím, že žalobce SlOŽIl
dne 29. dubna 1931 u okresního soudu pro ni částku 11.988 Kč 15 h,
kterou prý je zaplacena splatná částka její pohledávky s příslušenstvím
a alimenty, příslušející jí od 1. července 1930 do 1. srpna 1931, neboť
žalovaná může to, co odporovatelným jednáním z jmění dlužníkova bylo
zcizeno, pro sebe požadovati i pokud toho jest třeba k uspokojení její
pohledávky na alimentech budoucně splatn,ých. Knihovní poznámka odpůrčí žaloby slouži tudíž zajištění této části nároku žalované a nemůže
proto žalobce na ni vynutiti souhlas k jejímu vymazu. Niunitky dovolat"lovy, které uplatňoval již v odvolání, že žalovaná vzhledem k § 372
ex. ř. může žádati zajiš.tění výživného do budoucnosti jen do jednoho
roku' a že žalovaný splnil odpůrčí nárok tím, že nemovitosti, jichž prodeji žalovaná odporovala, již svému otci zase vrátil, vyvrátil případně
již odvolací soud, na jehož správné důvody se dovolatel poukazuje.
čís.

13953.

Zákon ze dne 24. února 1934, čís. 33 sb. z. a n., o dočasných opav exekučním a konkursním řlzení proti zemědělcům.
Slova »smluvených pravidelných kapitálových splátek« v § 3 písm.
g) zák., týkají se jen těchto splátek, nikoliv též úroku.
Ustanovení § 3 písm. g) zák. vztahuje se na anuity a úroky, jichž
splatnost nastala po 9. květnu 1933, bez ohledu na to, zda jde o smluvené anuity a úroky.
útraty spom a exekuce jsou přlslušenstvlm vymáhané pOhledávky,
Sdílej! osud pohledávky a nezáleží na tom, kdy vznikly, zda před či po
9. květnu 1933, a platí proto o nich ustanoveni § 3 písm. I) zákona.
Nelze-Ii pokračovati v exekuci pro pohledávku samou, nelze v ni pokračovati ani pro útraty spom a exekuce, třebaže povstaly po 9. květnu
1933.
(Rozh. ze dne 21. listopadu 1934, R I 1203/34.)

třeních

odpůrčího

V exekuci pro 10.000 Kč s přisl. vyhověl s o udp r v é s t o I i c e
návrhu dlužníků na odklad dražebního řízení na dobu až po 31. prosinci
1934 jen potud, že odložil dražbu pokud šlo o vymáhání jistiny 10.000
Kč, zamítl však návrh, pokud šlo o vydobytí 6% úroků ode dne 9. května
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1933 do 30. června 1934, útrat sporu a útrat exekučních. Rek u r sní
s o u d vyhověl rekursu' dlužníků a odložil dražbu i ohledně 6% úroků
'Úd 9. května 1933 do 30. června 1934, útrat sporu a útrat exekučních.
D ů vod y: Jde o otázku, zďe se ustanovení § 1 zák. ze dne 24. února
1934 čís. 33 sb. z. a n. vztahuje v souzeném případě i 1M 6% úroky
z vymáhané jistiny 10.000 Kč od 9. května 1933 do 30. června 1934 a
na útraty vzniklé po 9. květnu 1933, čili nic. Otázku jest p.odle názoru
rekursního soudu zodpověděti kladně. Podle § 3 cit. zák. písm. g) neplatí ustanovení § 1 zákona o vymáhání smluvených pravidelných kapitálových splátek, nepřesahujících ročně 2% původni jistiny, anuit a
úroků, pokud se tyto kapitálové splátky, anuity a úroky staly splatnými
po 9. květnu 1933. Podle názoru rekursního soudu týká se toto ustanovení případů, kde byly smluveny pravidelné k'lpitálove splátky, dále
kde byly smluveny pravidelné anuity a kde byly smluveny pravidelné
splátky na úrocích, o který příp"d však v souzeném případě nejde, neboť
to nebylo vymáhající stranou ani tvrzeno. V exekuci, o kterou jde, vymáhá se kapitál 10.000 Kč s 6% úroky již od 2. října 1930 jdoucími.
To nejsou tedy smluvené pravidelné splátky úrokové, nýbrž jde o úroky
z vymáhané pohledávky již od 2. října 1930, tedy o příslušenství, které
sdílí osud vymáhané pohledávky právě tak, jako útraty, třebaže jde
o útraty vzniklé po 9. květnu 1933, poněvadž i ty jsou přislušenstvím
vymáhané pohledávky, která podle § 3 pism. f) cit. zákona vzhledem
k tomu, že vznikla před 9. květnem 1933, požívá i se svým přislušen
stvím ochrany podle § 1 cit. zák. Pm opačný názor není v zákoně opory.
Naopak by flázor prvého soudu vedl k tomu, že by již za sebe kratší
dobu mohl vymáhající věřitel navrhnouti pokračováni v exekuci pro 6%
úroky jdoucí od 1. července 1934 v tom připadě, že by dlužnici úroky
do 30. června 1934 jdoucí i útraty po 9. květnu 1933 vzniklé zaplatili,
aby docílili odklad dražebního řizení, čímž by dlužníkům vznikaly zbytečné útraty, což zajisté by odporovalo intencím zákona.
N ej v y š š í 'o u d změnH k dovolacímu rekursu vymáhající věři
telky usnesení obou nižších soudů v ten rozum, že povolil odklad dražby
do 31. prosince 1934, pokud jde O vymáhání kapitálu 10.000 Kč s 6%nimi
úroky od 2. října 1930 do 9. května 1933 a útrat sporu a Utra! exekuč
ních, kdežto ohledně 6% nícll úroků po 9. květnu 1933 návrh dlužníků
na odklad dražby zamítl.
D

ů

v o cl y:

Rekursní soud vykládá ustanovení § 3 pism. g) zákona čis. 33/34
sb. z. a n. nesprávn'ě, neboť z doslovu tohoto zákonného ustanoveni jest
zřejmo, že slova »smluvených pravidelných kapitálových splátek ... «
týkaJjí se jen těchto splátek, nikoliv též úroků, o nichž zákon nikde neustanovuje, že to musi býti »úroky smluvené, pravidelné«, jak Se nespf11vně rekmsní soud domnívá. Ani ze zprávy ústavně-právního a národoho,spodářského výboru k zákonu tisk. čís. 1222 senátu neplyn,e, že
se ustanovení § 3 písm. g) zák. týká těch případů, kde byly smluveny
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kapitálové splátky, a kde byly smluveny anui·ty a úroky, n~brž ze .zprávy
té jest zřejmo, že posl. sněmovna vložila do §3 ustanove~1 po~d plsm. g)
obdobné původnímu vládnímu ustanovem s. hm obmezen"lln, ze se vztahuje na anuity a úroky, jic!ú splatnos~ vZl1lkla pO,9. kvetnu ~193~, tedy
bez ohledu na to, zda jde O smluvene anmty a uroky, ponevadz bylo
v intencích zákona, ahy se na závazky vzniklé po 9. květnu 1933 odklad exekucí nevztahoval. Podle názoru rekursniho soudu nemohl by
žádný věřitel zákonné úroky proti dlužníku ze~,ědělci pred 31. ~rosrn
cem 1934 vymáhati' bez ohledu na to, zda se ur~ky staly splatnyml I;0
9. květnu 1933 či před tímto dnem, a ustanovel1l § 3 plsm. g) CIt. zakona bylo by ohledně úroků a anuit bez významu., Po té stránce nelze
tedy dovolacimu rekursu odepříti úspěch. pok;td Jde o ut~aty spO~;t ~
exekuce jsou příslušenstvím vymáhané pohledavky (~ 65)- n.), sd!leJ!
osud pohledávky a nezáleží na tom, kdy vZnikly, zd~ pred CI po 9. kvetnu
1933, a platí proto o nÍ'ch ustanovení § 3 písm. f) zakona. Dusledek toh~
jest že nelze-li pokračovati v exekuci pro pohledávku samu, nelze v ni
pok~ač~vati ani pro útraty sporu a exekuce, třebas povstaly po 9. květnu
1933, a bylo proto v této části napadené usneseni ponech"tr v platnost!.
čis.

13954.

V konkursu pozůstalosti jest členům rodiny zůstavitele, kteří s ním
žili až do jeho smrti ve společné domácnosti, ponechati v domě patřícim
do konkursní podstaty, nezbytné obytné místnosti.
(Rozh. ze dne 21. listopadu 1934, R II 518/34.)
K o n k u r sní k o m i s a ř ponechal v konkursní včci pozůstalosti
jeo inž. Viktoru O-ovi pozůstalé vdově a dceři byt o 5 pokojích a příslu
šenstvi bezplatně do I. listopadu 1934. O ů vod y: Jelikož vdova a
dcera jsou příslušníky rodiny úpadce, za,stupovaného po jeho smrti
pozůstalostí, neshledává se rozhodným, zda ma vdova po manželu dě
ctkké nán-oky čili nic a přiznán byl nárok na bezpl,atné bydlení přes to,
že žadatelky jsou prý vyděděné. Rek u r sní s o u d nevyhověl žádosti o bezplatné ponechání bytu do 1. listopadu 1934. D ů vod y:
Bylo uvážiti, Že úpadcem není Ing. Viktor O., nýbrž jeho pozůstalost.
Následkem toho pozůstalá vdo"a nemůže z § 6 konk. ř. odvozovatr pro
sebe práva. § 6 konk. ř. předpokládá, že úp"dce v ďobě prohlášení konkursu bydlel v domě, který náleží do konkursní podstaty, kteréžto podminky v souzeném připadě vůbec neni, a předpokládá dále, že za stejných podmínek lze přenechati volný byt i .členům }odi~y úp~dcovy;
Ježto však úpadkyní jest pozůsta'lost, nelze pOjmOVé pnznatl Anne O-ove
stejné právo, jaké by jí snad příslušelo, kdyby úpadcem byl Jeji manžel,
zesnulý ing. O. Pro obdobné použití § 6 k. ř. neni místa, poněvadž Jde
o výjimečné ustanovení.

-
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N e j vy

Š

ší

S O U

d obnovil usnesení konkursního

komisaře.

o ů vod y:
Anna O-ová, vdova a Edeltrauda O-ová, dcera zesnulého inženýra
Viktora O-a, žily s ním ve společné domácnosti v domě, pati'ícím do
konkursní podstaty, až do jeho smrti. Ustanovení § 6 konk. ř. nelze
ovšem na souzený případ použíti, poněvadž inženýr Viktor O. byl v době
vyhlášení konkursu na jeho pozůstalost již mrtev. Ustanoveni to má
ovšem na mysli jen pravidelný případ, že úpadce v době vyhlásení konkursu žil v domě pa:třícím do konkursní podstaty se členy své rodiny,
a neupravuje vůbec případ, kde jde o konkurs na pozůstalost. Bylo by
však velmi krutým, kdyby členové rodiny úpadcovy měly nárok na by··
dlení v domě do konkursní podstaty patřícím jen tehdy, když úpadce
byl v době vyhlášení konkursu na živu, kdežto v opačném případě, kde
členové jeho rodiny utrpěli tím větší a bolestnější ztrátu úmrtim svého
manžela, otce a živitele, by jim právo to nemělo příslušeti. Vůdči zásadoU' § 6 konk. ř. jest neodebírati střechu nad hlavou osobám postiženým již tím, že jejich živit~l upadl do konkursu, a jest proto spravedlivo, aby po uvážení všech těchto okolností bylo dovolacím rekurontkám právo bydlení přiznáno (§ 7, poslední věta, obč. zák.).
čis.

13955.

úprava pachtovného při zemědělských pachtech (vládní nařlzení ze
dne 29. července 1933, čis. 164 sb. z. a n.).
Co do úpravy pachtovného i pro léta budoucí může soud jen zásadně
vysloviti, že pachtýř má nárok na úpravu pachtovného a podle jakých
zásad jest je vypočisti.
(Rozh. ze dne 22. listopadu 1934, R I 845/34.)
K návrhu pachtýře upravil s o udp r v é s t o I i c e pachtovné za
pachtovní roky 1932/1933, 1933/1934, 1934/1935. V rekursu brojila
propachtovat elka proti tomu, že bylo upraveno pachtovné též za pachtovní roky 1933/1934 a 1934/1935. Rek u' r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. O ů vod y: Stěžovatelka napadá usnesení prvého soudu,
pokud jím byj,o upraveno pachtovné pro pachtovní léta 1933/34 a 1934/
35, vytýkajíc, že výpočet pachtovného pro tato léta jest nesprávný
a nezákonný, poněvadž pro výpočet ten bude základ jiný, než byl pro
pachtovní rok 1932/33, a bude jej lze zjistiti teprve, až budou stanoveny
průměrné ceny příslušného obilí po-dle aritmetického průměru z nejvyššich a nejnižších cen znamenaných v měsících červenci, srpnu, září a
říjnu toho kterého sklizňového roku. Pod'le § 7 vl. nař. ze dne 29. čer
vence 1933 Čí,s. 164 sb. z. a n. může pachtýř hospodářských celků, jako
jsou dvory, statky nebo u,sedlosti, nepřesahuje-li výměra zemědělské
půdy 250 ha, žádati, by pachtovné, které bylo ujednáno před 1. říjnem
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1932, bylo upraveno pro pachtov,ní rok 193?/33 a z~ýv.~jící s~luvená
achtovní léta, nejdéle však pro tři ~ac?tov,nl, léta, pocltaJl~ ,v to I pa~~
fl , k 1932/33 Toto ustanovem pnznava tedy pachty" hospodartovm r o ·
.
b ' ..,
I
'
, 'ho celku v zásadě nárok na úpravu pachtovneho na z yval:~1 s~ uvm
~~~obí, nejdéle však na tři nejblíže př,í~tí ~~chtovm ,roky pocltajlc v t~
i rok 1932/33. Pro otázku, kdy pachtyr muze za~rocly ,o uprav~ pac~
tovného, je rozhodným jen dnešní stav zákonodarstvl upra~y ~e se ~y
lea·íCÍ. Ve směru tom přichází v úvahu ustanovem § 7 druhe vety v:ad:
. 'hlo nařízení ze dne 29. července 1933 čís. 164 sb. z. a n., podle nehoz
J1l
,
hovneno,
t"
·nen:
·est pachtýř hodlající uplatniti nárok na upravu
pac.
pov.',
l,od ztrátou nároku oznámiti propachtovateli ~ebo le~lO hospod_arsk;
~ rávě doporučeným nebo na potvrzení dedanym dopls.em do b. dnu
o~e dne účinnosti naHzení, že žádá za ~pr,a,vu pac~tovneho. Ned~l;Je-h
k dohodě v dalších 30 dnech, může p~~htyr v d~lslc,h 15 dnech zadatI
II okresního soudu, v jehož obvodu leZl hospod~rsky, celek; aby r:.ac?~
tovné bylo upraveno. Vládní nařízení ponechava veskery Kroky c:,hcI
k úpravě pachtovného ve smysl~ § -: :it. nař. pachtýři a odpírá m~ nar~~
na úpravu, neučiní-li v propadne lhute v tomto, pre~pl~u st~nov~n<; ozna
meni propachtovateli, že za úpravu pac~to~neh~, zad,a. K ]ed,:;am o ,~o
hodu s propachtovatej,em poskytuje vladm nanzem pachtyn d~~slch
30 dni. Nedojde-li k dohodě, může pachtýř v dalších 15 dne~h zadalI
li okresního soudu hy pachtovné hylo \Vpraveno. Soud whalu1e t<;dy
řízení jen k návrh~ pachtýře. Vládní naří,:~ní o ,úprav~.?acht?vneho
. nemá ustanovení, jež by umožňovalo pachtyn, take pozde]slm nav~hem
vyvolati soudní rozhodnutí o úpravě pachtovneho, a lest proto 1110:nost
zákroku pachtýřova o provedéní úpravy pachtovného postupem }redepsaným v § 7 cit. vládního na,řízení vyčerpána. Nedostatek 'predplsu
o možností pozdějšího zákroku pachtýřo;a o úpr,av~ pachtovneho a vy~
loučení propachtovate!e z jakéh?kohv uko~u, ]l;nz by vyvolal sOlldlll
řízení k úpravě pachtovného, svedčI pro na~o;, ze p~chtovne n~ celou
dobu § 7 vlád. nař. jest upraviti n~tednou, lezto v zakonnem pr,edpI~~
nelze najíti vysvětlení pro postup, le]z by byj,o zachov~tl k,~ve~enl soud
nlho řízení v činnost při úpravě postupné, an vladm ?anzem ,nepo?e~
chává úpravU' pachtovného stranám, nýbrž provede11l upravy te \Vklada
soudu (§ 7 odst. (2), § 3 vlád. nař. ~ís. 1~4/1933 Sb. ~. a n.). Pr~ nazor
len svědčí jednak i časové omezelll moznos,tt, uprav} pachtovl;eho ~a
krátkou dobu nejvýše tří let a pak I okolnost, ze ;;e nelz~,~omlll~ah"ze
hy zákonodárce chtěl připustiti zhoršení ~ost~velll pacht,vru uza:revslch
smlouvu pachtovní před 1. říjnem 1932, ]lchz pach~?vn_~ v,vloucll. podl~
důvodové zprávy z úpravy proto, že strany ,mohly JIZ, pnhle~no~tI sa!,,!
k trvajícím hospodářským poměrům, kdyzte na ledne ~tr~ne pnpo~~tel
rok od roku úpravu pachtovného pm smlouvy uzavr,:ne po I. nJnu
1932 a na druhé straně nechával v platnosti pachtovne pred touto dobou
ujednané po celou pachtovní dobu: Rozho·~ný,:, pro úpravu p,achtovne?,~
může býti jen předpis zákona a skutkova. z~kladn~ v dobe, kdy b,ezl
pachtýři lhůta k oznámení propachtovaťeh, ze o upravu pachtovneho
žádá, a k podání návrhu u okresniho soudu, by pachtovne bylo upla-
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veno. Podle poslední věty § 7 vlád. nař. může se úprava státi jen podle
nař. a za podklad pro ni mohou slouziti jedině upravovaci
základy v době oznámení propachtovateli, pokud se týče návrhu pachtýřova u soudu" v souzeném připadě tedy základy v roce 1933. Mohou
tedy při této úpravě pachtovného přijíti v úvahu jen ceny obilnin vyhlášené v tomto roce, jež nutno vzíti za podklad pro úpravu pachtovného pro celé období 1932~1935, jak také učinil soud prvé stolice.
1 když jest souhlasHi se stěžovatelkou, že tyto ceny mohou býti v příštích
letech jiné než ony, podle nichž upravil pachtovné soud prvé stolice,
nemohou tvořiti základnu pro úpravu pachtovného žádanou v roce 1933,
nýbrž podkladem pro výpočet nejvyššího pachtovného mohou tu býti
jen průměrné ceny z údobí měsíců července až listopadu 1933, v kterémžto roce končila lhMa k pachtýřovu oznámení propachtovateli, že
žádá o úpravu pachtovného. Změniti tuto základnu jest věci zákonodárcovou. Prvý soud, upraviv pachtovné i za pachtovní léta 1933/1934 a
1934/1935, neposoudil věc právně mylně.
Ne j v y Š š í s o u d vyhověl dovolacímu rekursu propachtovatelky
a změnil napadené usnesení, jež zůstalo co do pachtovného roku 1932/
1933 nedotčeno, v ostatní části tak, že pachtyř má nárok na úpravu
pachtovného pro pachtovní rok 1933/34 a 1934/35 podle zásad § 3
dádního nařízení ze dne 29. července 1933 čis. 164 sb. z. a n. na základě
průměrných cen roku 1934 pokud se týče 1935.

§ 3 cit. vlád.

D

ů

vod y:

Podle § 3 vl. nař. z 29. července 1933 CIS. 164 sb. z. a n. se má
pachtovné vypočítati podle bursovních záznamů za měsice červenec až
listopad toho kterého sklizňového roku. Podle toho nemůže býti pochybné, že základ pro mčení pachtovného není stejný pro všecky tři
pachtovní roky, nýbrž řídi se podle toho', jaké budou průměrné ceny
v tom kterém roce. Že pachtýř musí uplatniti nárok na úpravu pachtovného i pro léta budoucí ve lhůtě vládním nařízením čis. 164/1933 určené,
má za následek jen, že soud může jen zásadně vysloviti, že pachtýř nárok
na úpravu' pachtovného má a podle jakých zásad jest je vypočísti. Rozhodntl'ti nižších soudů je tedy nezákonné (§ 46 odst. (2) zák. z 19.
června 1931 čís. 100 sb. z. a n.),. pročež muselo býti dovolacimu rekursu
vyhověno.

čis.
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Služební poměry železničních zaměstnanců.
Podmínky pro zařaděni kancelářského výpravčího ve službě účetně
administrativní do statu ma).
úspěšný výkon t. zv. inteligenční zkoušky neodůvodňujc jmenování
do statu III a).
(Rozh. ze dne 22. listopadu 1934, Rv I 1529/32.)

Žalobce, jenž byl s platností od 1. července 1921 jmenován ofíciálern
státních drah statu III b) s pořadím od 1. ledna 1920, domáha'l se na
československém státu (železniční správě), by byl s platností od 1. čer
vence 1921 zařaděn do úřednického statu III a) a aby mu byl nahražen
rozdíl ve služném a činovném, vzešlý od 1. ledna 1926. Žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s tol i c, N e j v y Š š í m s o ude m
z těchto
důvodů:

především zkoumati, "da žalobci vůbec příslu'šel nárok, aby byl
do úřednkkého statu lIla).
Z toho, že žalobci příslušel nárok, aby byl podle výnosu ministerstva
železnic ze dne 30. června 1920, čís. 17.301-lj3 jmenován kancelářským
výpravčím s platností od 1. července 1920, neplyne ještě jeho další nárok, aby byl zařaděn do úřednické kategorie statu III a), neboť uvedeným výnosem [oddíl A ad a) J byla kategorie kancelářskych výpravčí
zařaděna do podúřednické skupiny B. Teprve nařízenim ministerstva
železnic ze dne 18. června 1921 65. 35.081-1/3, jímž byl dosavadní
íednotný status III železničních úředníků rozdělen s platností od 1. ledna

Jest

zařaděn

'1921 ve status III a) a status III b), byla i kategorie kancelářských výpravčí zařaděna do statu III a), a v š a k je n pot u d, P o k u d j s o u
dány předpoklady stanovené prováděcím naříze
ním. Zároveň bylo nařízením čís. 35.081-lj3 pro úředniky zařaděné do
statu III a) předepsáno vyšší vzdělání, jehož úprava byía vyhražena
zvláštnímu výnosu. Nařízení ministerstva železnic ze dne 18. června
1921 čís. 35.081-lj3 bylo pak provedeno výnosem téhož minIsterstva
ze dne 23. srpna 1921 čís. 47.603. V odst. 8 a) tohoto vynosu byly pro.
uchazeče o místa kancelářských výpravčí ve službě účetně administrativní stanoveny z v 1 á š t n í podmínky předběžného vzdělání. V ptechodních ustanoveních téhož výnosll bylo dále stanoveno v odst. 1., že
z dosavadních zaměstnanců již stabilisovaných v kategoriích dříve uvedených, mezi něž náleží též kategorie kancelářských výpravčí, se zařadí
do statu III a) bez rozdílu, jsou-li dosud podúředniky nebo již úředníky
statu III. všichni ti, kteří n o v ě s t a n o ven Ý m podmínkám ohl e dně pře d běž n é h o v zdě 1 á n i vyhovu1í. Tím se jasně odkazuje
na podmínky předběžného, vzdělání,stanovené v témže výnosu pro ucha. zeče o místa příslušných kategorií. Pro kancelářské výpravčí ve službě
účetně administrativni, jakým byl žalobce, byly stanoveny podmínky
úspěšného absolvování čtyř nižších tříd středoško'lského ústavu nebo
měšťanské školy a dvoutřídni školy obchodní, nadané právem veřejnosti,.
anebo konečně učebního běhu spojeného s měšťanskou školou. Těmto
poclminkám žalobce nevyhovoval, neboť podle zjíštění soudu první stolice měl tehdy jen obecnou školu. úspěšný VykOll t. zv. inteligenční
zkoušky ( ve ,smyslu výnosu ministerstva železnic ze dne 18. října 1919
čís. 34.842), které se žalobce podrobil dne 27. května 1921, by odůvod
IÍoval jen jmenování do statu III b), niko,Jj do statu III aj, což plyne·
z posledního odstavce výnosu čís. 47.603/1921 (před ustanoveními pře-
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chodnými). Na žalobce se tedy nevztahuje ustanovení odstavce prvniho
11 ýbrž ustanovení odstavce druhého přechodních ustanovení výnosu čís:
47.~03/1?~1, p.odle.~ě~ož z~ z~měs~n~nců ~říslušných kategorií, kteří
maJ1 n I z s I predbezne vzdelam, nez Jest tl m t o v Ý II o sem stanoveno, se zařadí do statu III a) jen ti, kteří příslušnou službu skutečně
konají, mají nejméně dobrou kvalifikaci, svou inteligencí a dosavadním
služebním výkonem a cho'1áním plně uspokojují a jsou 'I každém ohledu
dúvěry hodni. Již první soud zjistil, že žalobce byl pro hrubé služební
pokle~ky dvaháte p;opuštěr: a že byl několikráte pořáákově trestán pro
Ileslusne chovam mImo slu'zbu, pro neslušné a urážlivé chování proti
úředníkovi, pro odepření poslušnosti a podnapilost a pro nepřístojné
chov~ní ve vlaku, na staníci a proti orgánu ředitelstvi. Tato zjištění
pr~!1lho soudu nebyla v odvolání napaáena a odvolací soud z nich vy~h.a~el .~?dle § 498 c. ř. s. DO'1ola~f soud schvaluje závěr z těchto zjistem mzslml soudy vyvozeny, že zalobce svým dosavadním služebním
výkonem a chováním plně neuspokojoval a že nebyl v každém ohledu
důvěry hoden. Na tom nic nemění okolnost, že žalobce byl reaktivován
neboť jeho reaktivace ještě neznamená, že svým dosavadním služebnín:
výkonem a chováním plně uspokojoval a že byl v k a ž d é m smě r u
důvěry hoden. Dovolatelův poukaz na výnos ministerstva železnic ze
dne 27. čea-vna 1910 (:nikoli z roku 1920), čís. 22.518 nemá významu
pro spor, ježto se v něm vykládá pojem úplné neviny jen se zřetelem
k provedenému d i s c i pii n á r ním u řízenÍ. Nižší soudy tedy správně
uznaly, že žalobci nepříslu'šel nárok. aby byl zařaděn dO' statu III a).
Neměl-li ža~obce nárok na zařadění do statu JIl a), pak není oprávněn
se domahatI, aby mu byla v tom to statu propočítána služební doba,
a není proto třeba obírati se dovolatelovými vývody o významu výnDsu
ministerstva železnic ze dne 24. září 1921 čís. 53.924 o propočítání slu"
žební doby státních zaměstnanců pro obor správy státních drah.
čís.
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Skutečnost, že se stalo určité usnesení obecního zastupitelstva (v Če
chách), a jaký je jeho obsah, může býti prokázána, neni-Ii protokolu
jinými připustnými průvody.
'
(Rozh. ze dne 22. listopadu 1934, Rv I 2076/32.)

Obe.c S. v Čechách domáhala se na žalovaném zaplacení příspěvku
1000 Kc na opravu cesty a opírala žalobní nárok o dohodu se žalovaným.
I' r o c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl, o á vol a c í
s o u d uznal podle žaloby.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ.

lací soud zjišťuje na základě výpovědi svědků a plné moci ze dne 16.
dubna 1931, že obecní zastupitelství ve schůzi ze dne 16. dubna 1931
zmocnilo starostu Jana Ch-a, Josefa P-a a Antonína K-a, by o sporné
cestě za obec S. u okresního úřadu v L. jednali a uzavřeli dohodu. Tomu
není na závadu, že o schůzi obecního zastupitelství nebyl nalezen pisemný protokol, který jest podle § 50Dbec. zřízení o usneseních sepsati,
neboť skutečnost, že se stalo usnesení obecního zastupitelství, a jaký
i" jeho obsah, může býti prokázána, není-li protokolu, i jinými přípust
nými průvody (Budw. čís. 9890 A, nález ze dne 21. listopadu 1913 čís.
11.943). Není na závadu ani, že plná moc ze dne 16. dubna 1931 nevykazuje náležitosti odstavce druhého § 55 obec. zříz., neboť nejde o listinu' podle tohoto odstavce, nýbrž jen o legitimační listinu pro jednající,
a k vystavení jí byl starosta obce podle první věty odstavce prvého
§ 55 obec. zříz. oprávněn. Bylo-li obeoním zastupitelstvím usneseno, by
určení zástupci. obce jejím jménem jednali a uzavřeli dohodu, a oni tak
učinili, nebylo zapotřebí, by obecní zastupitelství jestč dodatečně dohodu schválilo. To, patrno z toho, že se obec plnění závazku z dohody
pro ni vyplývajícího u~ala, a také od účastní,ků i žalovaného příspěvek
přijala a že obeoní zastll!pitelství se usneslo, aby na žalovaném nedoplatek příspěvku byl žalobou vymáhán.
čís.

Smlouva, jíž se majitel, vydavatel a odpovědný redaktor časopisu
zavázal, že uveřejní »zasláno«, ponese-li druhá strana všechny následky
připadného soudního sporu, zejména následky linanční, se příčí dobrým
mravům a je nicolná podle § 879 obč. zák.
(Rozh. ze dne 22. listopadu 1934, Rv I 2393/32.)
Žalobce, redaktor a vydavatel časopísu H., zavázal se soudním smírem dáti zadostiučiněrLí, mimo jiné z",platiti i svědečné 300 Kč, byv obžalován pro přečin proti bezpečnosti cti vzhledem k »Zaslánu«, uveřej
něnému žalovaným v č<l!sopise H. žalobou" o niž tu jde, domáhal se žalobce na žalov",ném zaplacení 300 Kč na základě úmluvy mezi žalobcem
jako redaktorem period,ického časopi'su H. a žalovaným, podle níž se
mu zavázal žalova,ný nahraditi následky vedení sporu, které by mu
vznikly uveřejněním »zaslána« žalovaného v onom časopísu, v případě,
že by uveřejněný článek zavdal příčinu k soudnímu SpOIl1, zejména následky finančnÍ. Pro c e s n i s o udp r v é s t o I i c e uznal podle
žaloby. Od '10 I a c í s o 'll d žalobu zamítl, maje za to, že úmluva, o niž
se žaloba opírá, jest nicotná, příčíc se dobrým mravům.
N e j v y Š š í so u d nevyhověl dovolánÍ.

Důvody:

. Podle.§ 31 čís. 4 zák. ze dne 16. dubna 1864 čís. 7 z. zák. pro království české bylo nutno, by se Z<l!stupítelstvo obce S. usneslo, že obec
přejímá cestu do vlastnictví a do správy. To se také stalo, neboť odvo-
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D

ů

vod y:

Dovoláni uplatňuje jen dovolací důvod § 503 čís. 4 c. ř. s. a snaz'
se dovoditi, že se úmluva v žalobě tvrzená nepříčí dobrým mravům. Leč
CivHnÍ rozhodnutí XVI,

7.

-

čí,s.
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ncprávem. žalobce jako m~jitel, v~da~atel a odp?vědnj redaktor ~aso
pisu H. byl povinen, by pred uvereJnemm »ZasJana«, seps~n;ho. zalovanjm, použil nál,ežité pozorno~ti .a,. kdyby se )eh?_ obsah pnčIl zakonu,
odmítl jeho uveřejnění. Zanedbam teto povlnne pece zaklada sku,tko':,ou
podstatu přestupku podle § 6 zák. Č. 124/24. Smlouvou tvrzenou v zalobě, že žalobce uveřejní »Zasláno«, k.dy~ žalo.vaný ponese _v~echny ~á
sledky případného soudního spom, zel;nena nasledky hr:ancm, bylo z.alobcovi přislíbeno určité plnění za to', ze nebu~e d?ah predpls~ § 6 hskového zákona, tedy za to, že se dopustí trestneho cmu~ Takova smlouva
se příčí dobrým mravům a je nkolná podle § 879 obc. zak.
čís.
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Služební poměry železničních zaměstnancií.
.
.
ustanovením druhého odstavce čl. VIII. zákona ze dne 17. prosmce
1919 čís. 2 sb. z. a n. na rok 1920, byl změněn dosavadní předpis§ 130,
odst~vec prvý, služ. řádu z roku 1898 a při~I~~ná změna byla provedena
úpravou nyní platného § 115 odst. 1 a 2 sluz. radu v doslovu z roku 1926.
Zaměstnanec mUže býti dán do výslužby z ú ř e dní moc i, je-Ii
nes c hop e n k e s I u ž b ě a je-Ii vyloučeno, že opět nabude schopnosti ke službě. Zaměstnancova souhlasu není třeba.
(Rozh. ze dne 22. listopadu 1934, Rv I 1954/34.)
Žalobce, dílenský čsl. státních drah, byl dán dnem 1. listopad~ 1932
do trvalé výslužby. žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na ceskoslovenském státu (železniční správě), by bylo zjíštěno, že výnos mlnlsterstva železnic ze dne 30. prosince 1932, pokud jím byl potvrzen výměr ředitelství státních drah v Praze ze dne 6. září 1932, je v tom
směru, že se žalobce dává do výslužby dnem 1. listopadu 1932, ~eplatný,
a by žalovaný byl uznán povinným převésti žalobce za dobu 00 1. hs~o
padu 1932 do 31. března 1933 do ,stavu aktivních dílenských čsl. státmch
drah s tím že žalobce může býti dán do výslužby jen dnem 1. dubna
1933'. Pro'cesní soud prvé stolice uznal podle žaloby, odvol a c í s o u d žalobu zamítl.
N e j v ly š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D ů vod y:
Není sporné, že žalobce byl dán do trvalé výslužby dnem 1. listopadu 1932, a podle té doby jest posuzovati rozhodnou otázku, zda jeho
ořeložení do trvalé výslužby z úřadu se stalo důvodně. V druhém od~tavcí čl. VIII. zákona ze dne 17. prosince 1919, čís. 2 sb. z. a n. z roku
1920 bylo ustanoveno, že pro členy pensijního (prov_isijníh~) ústavu
státních drah platí § 79 zákona ze dne 25. ledna 1914, ClS. 15 r. z. (slu-

žební pragmatiky), pokud se v něm stanoví, že zamčstnanec má právo

žádati, by byl dán na trvalý odpočinek, jenom když jest trvale nezpů
sobilý služby nebo když překročiJ. 60. rok věku. Tímto zákonným ustanovením, byl změněn dosavadní přeclpis § 130 odst. 1 služebního řádu
z roku 1898 a příslušná změna byla provedena úpravou nyní platného
§ 115 odst. (1) a (2) služebního řádu v doslovu z roku 1926 (příL 2).
V § 130 odst. 2 a) služebního řádu z roku 1898 bylo dále ustanoveno.
že úředník, podúředník a zřízenec může býti dán z moci úřední na trvalýodpočinek. j s o u - I i s pln ě n y pře d p o k I a d y, aby byl dán'
11 a t r val Ý o d poč i n e k n a v I a st níž á d o s t. Bylo-li na základě čl. VlIl. odst. 2 zákona čís. 2 sb. z. a n. z roku 1920 novou úpravou
§ 115 odst. 1 služebního řádu (příl. 2) stanoveno, že zaméstnanec má
nárok, aby byl dán na trvalý odpočinek i tehdy, je-li neschopen ke,
službě a je-Ii vyloučeno, že opět nabude schopnosti ke službě, vyplývá
z toho, že za těchže předpokladů může býti dán na odpočinek i z moC i
ú ř e. d Ifi í. Nová úprava § 115 odst. 3 a) služebního řádu v doslovu
nyní platném jest tedy v souladu s čl. VIII. zákona čís. 2 sb. z. a n.
z roku 1920 a s dřívějším ustanovením § 130 odst. 2 a) služebního řádu
z roku 1898. žalobcova souhlasu ve smyslu § 4 služebního řádu nebylo
v tomto směru potřeba, neboť nejde o porušení žádného ze zaručených
práv, uvedených v § 40 služebního řádu. Podle výměru ředitelství státoích drah v Praze ze dne 6. září 1932 čis. 6082-1. byl žalobce přeložen
z moC i ú ř e od ní do trvalé výslužby jen z důvodu uvedeného, v § 115
odst. 3 a) služebního řádu, nikoli z důvodu podle § 115 odst. .3 c) služebního řádu, takže jest rozhodné jen, zda žalobce byl v době přeložení
do trvalé výslužby neschopen ke službě a zda bylo VyIOUČW10, že opět
nabude schopnosti ke službě. Nezáleží na tom, ze přeložení do trvalé
ví'služby se stalo před uplynutím t. zv. nemocenského roku, a nemají
významu dovolatelovy vývody činěné z toho, že neuplynul ještě celý rok
jeho nemocÍ- Vždyť neschopnost ke slllžbě podle § 115 odst. 3 a) služ.
řádu jest vlastnos,tí (stavem) rázu trvalého a není totožná s oko,lností,
ze zaměstnanec -- třebas i ke službě jinak schopný - byl od výkonu
služby nepřetržitě po celý rok zdržen nemoci. Skutečnost, ze zaměst
nanec byl po celý rok zdržen ne moc í od výkonu služby, tvoří sama
o sobě j i n Ý d ů vod pro přeložení do výslužby z moci úřední, a to
. do výslužby dočasné, lze-li očekávati, že zaměstnanec opět nabucle zpusobilosti ke službě (§ 116 b) služ. řádu), nebo do vjslužby trvalé, nelze-Ii se nadíti, že by mohl opět nastoupiti službu (§ 115 odst. 3 c)
služ. řádu). Při posuzování žalobního nároku co do jeho důvodnosti
nelze proto přihlížeti v tomto případě k ustanoveni § 56 služebního
řádu, jenž se vztahuje jen na zaměstnance ne moc n é (§ 55 odst. 1
služ. řádu), nikoliv na zaměstnance ke službě vůbec a trvale neschopné.
Nižšími soudy bylo zjíštěno, že žalobce jest t r val e neschopen ke
službě, takže jest vyloučeno, že opětnabude schopnosti ke službě. Z toho
plyne, že u žalobce byly splněny předpoklacly stanovené v § 115 odst. 3
a) služebního řádu a ze proto železniční správa byla oprávněna dáti jej
do trvalé výslužby z moci úřeilní dnem 1. listopadu 1932.
75·
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Ochrana nájemců.
Otázka, zda vypovídaný předmět jest středllí, či velkou proVozovnou jest otázkou práVl1í, nikoliv skutkovou.
Soud není vázán znaleckým posudkem alli dobrozdáním obchodní
a žiVl10stenské komory, jež jsou jen pomůckami pro soud, který rozhoduje samostatně o povaze provozoVlly.
Hotel o 60 pokojích kromě vedlejších místností jest velkou provozovnou.
(Rozh. ze dne 22. listopadu 1934, Rv I 2300/34.)
Žalobci dali žalované soudní výpověď z hotelu. Žalovaná namítla
v podstatě, že nájemní poměr požívá ochrany nájemců, ježto jde o střed ni
provozovnu. Pro c e sní s o u· d p r v é s t o I i c e ponechal soudm
výpověď v platnosti. O d vol ac í s o u d napadený rozsudek potvrdIl.
N e j v y Š š í s O u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

Jádrem sporu jest otázka, zda vypovídaný piedmět jest střední, či
velkou proV'ozovnou, v kterémžto posléz uvedeném připadé by Se naň
nevztahoval zákon o ochraně nájemníků podle čl. I § 4/1 čís. 4 zák. ze
dne 19. prosince 1931, čís. 210 sb. z. a n. (nyní § 26 (1) čis. 8 d) zák.
v doslovu uveřejněném vyhláškou ministra sociální péče ze dne 24.
břevna 1934 ČÍls. 62 sb. z. a n.). Prvý soud, zjistiv ze spi,sů okresního soOudu
civilního, že otázka ta byla v řízení o úpravu nájemného podle § 23 zák.
čís. 44/1928 rozhodnu,ta již pravoplatně krajským soudem jwko soudem
rekursním usnesením ze dne 23. října 1933 a to t<,k, že pronajatý objekt
je vel k O II pro v O z o v n O u, projevil právní názor, že rozhodnutím
tím je vázán i v řízení podle §§ ·560 a násl. c. ř. s., a uznal výpověď za
účinnou. Odvolací soud potvrdH rozsudek prvého soudu, nepokládal
však za potřebné řešiti otázku, zda je vázán rozhodnutim v nesporném
řízení o povaze najatého objektu, nýbrž řešil otázku tu samoOstatně na
záklwdě skutečností zjištěných v nesporném řízeni o úpravě nájemného
a dospěl k témuž právnímu závěru, jako v nesporném ří'zení rekursní
soud, t. j., že jde .o velkou provowvnu. Mylně se dov·olatelka domnívá,
že jde o otázku skutkovou, nikoli právni, neboť z § II zák. o ochr. náj:
vyplývá zřejmě, že zákon, uváděje, že soud má přihlížeti k v~likostJ
provozovny, ,ke způsobu jejího u,ž!,vání a k rozsahu podmku, podavá jen
měřítko (vodítko) pro rozhodování soudu o povaze provozovny, že i posudek obchodní a živnostenské komory jest právě jen posudkem a pomůckou pro soud, jenž rozhodne samo'statně o povaze provozovny.
Toto rozhodnutí jest výsledkem logických úvah soudu, tedy právním
posouzením, jež náleží výhradně soudu. Ani znaleckým posudkem není
soud vázán, neboť hodnotí jeho význam jaků kazdý jiný důkaz podle
volného uvážení (§§ 272 a 463 c. ř. s.). S tohoto hlediska je tedy ne-

rozhodné, že v řízeni o úpravu nájemného podala jednak korporace Obchodní a živnostenská komora v Praze a Svaz hotelierů a velkorestauraterů v Praze, jednak soudní znalec shodný posudek, že hotelový podnik
žalované jest pokládati ve smyslu zákona na ochranu nájemníků za
střední provozovnu. V tom, že přes tato dobrá zdání dospély nižší soudy
k závěru, že nejde o' střední, nýbrž 0' velkou provozov-nu, není rozporu
se spisy podle § 503 čís. 3 c. ř. s., nýbrž jde, jak již řečeno, jen oprávni
;:ávěr, který lze napadati jen dovolacím důvodem § 503 čis. 4 c. ř. s.
Jde jen o to, jaké vlastnosti činí provozovnu velkou ve smyslu zák.
<) ochl'. náj. Ve směru tom podává zákon v § 11 zák. o ochr. náj. měřitko
pro rozhodování soudů o zvýšení nájemného v řizení nesporném v ten
smysl, že soud při rozhodnutí, zda provozovna podle § 9 je malá, či
střední, a podle toho ovšem také, zda je větší, než střední, tedy velká
(§ 4 (1) čís. 4 zák. Č. 210/19.31), má přihlížeti k její velikosti, ke zpiísobu jejiho uží'vání a k rozsahu podniku (srov. rozll. čís. 12.841 a 12.945
sb. n. s.). Byť i zákonodárce nehleděl jen k objektivnímu měřítku (mzsahu místností), nýbrž měl také na mysli subjektivní vlastnosti a činnost
nájemníka, větší rozsah podnikání nájemníkova, způsob užíváni najatých místností a pod., je v souzeném případě poč e t a r o z s ah
mís t n o stí rozhodným pro posouzeni, o jakou provozovilU jde. Není
sporu o tom, že hlavní výdělečná činnost žalované spočivá v pronájmu
hotelových pokojů, a že k účelu tomu pouúvá kromě vedlejších mistností 60 p o k o j ů v úhrnné výměře 762'037 m' umístěných vet ř e c II
pat rec h do m u. Jíž z toho je zřejmé, že žalovaná provozuje výdě
lečnou činnost hlav-ní, pronajímáni pokojů cizincům k prechodnému pobytu, v rozsahu velikém, a již tato okoOlnost je postačítelným měřítkem
pro, správný úsudek, že jdeo velkou provozovnu ve smyslu čl. I § 4 (1)
Č. 4 zák. čís. 210/1931 sb. z. a n., nehledíc k tomu, zda JSou vždy všechny místno,sti obsazeny, a nehledíc k tomu, jakeho obratu a zisku dociluje žalovaná, neboť to jsou již otázky hospodářské prosperity podniku.
čís.
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Předpokladem § 6 ex. ř. jest, že pro téhož povinného je vice exekučních soudů. Předpisu tohoto nelze však použíti k souhrtttté žádosti
proti více povinným, pro něž platí rozličné exekuční soudy.
(Rozh. ze dne 22. listopadu 1934, R II 516/34.)
Na záJkladě rozsudku krajského soudu v Uherském Hradišti navrhl
vymáhající věřitel mimo jiné proti Aloisu N-ovl a Maxu N-ovi u okresního soudu civilního pro Brno-město povolení exekuce zabavením pohledávky. Exekučním soudem proti Maxu N-ovi byl okresni soud civilní
pro Brno-město, proti Aloisu N-ovi okresní soud v Uherském Ostrohu.
S o udp r v é s t o I i c e 'povolil exekuci proti oběma dlužníkům. R ek II r sní s o u d exekučni návrh proti AloOisu N-ovi zamítl.
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ud

nevyhověl

dovolacímu rekursu vymáhajícího

pi·edstaveným ani hlášena ani prokázána. Služební předpisy nevyžaduji,
zaměstnanec učinil osobně a ihned, žalobce však předpisům těm
nevyhověl vůbec, ač měl možnost učiniti to nějakí'm způsobem, na pi.
poštou. Za tohoto stavu byla věc též soudem prvé stolke posouzena
správně po stránce právní, když došel k závěru, že žalobce ve smyslu
služební pragmatiky nemá nárok na zažalované služební požítky, an
jednal proti služebním předpisům, a byly tu předpoklady ztráty těchto
by to

věřítele.
Důvody:

Povoliti žádané exekuce proti Aloisu N-ovi byl příslušný buď krajský
soud v Uherském Hradišti podle § 4 č. I ex. ř., neb okresní soud v Uherském Ostrohu za předpokladu posledního odstavce § 4 ex Í"., kdežto
pro ostatní povinné byl jako exekuční soud příslušný též k povotení
exekuce dle uvedeného předpisu okresní soud civilní pro Brno-město.
Všechny tyto soudy jsou výlučné (§ 51 ex. ř.). Dovolávání se předpisu
§ 6 ex. ř. není případné, poněvadž okresní soud civilni pro Brno-město
není pro povinného Aloise N-a exekučním soudem ve smyslu § 18 čís. 3
ex. ř. Předpokladem § 6 ex. ř. jest, že pro téhož povinného je více exekučních soudů bud' proto, že má povinný u několika okresních soudu
obeoný soud ve sporných věcech nebo vzhledem k poloze majetku, na
který se exekuce vede, nebo vzhledem k současné žádosti za několik
druhů exekuce, jež mají býti vykonány v rozličných soudních obvodech,
nelze však předpisu tohoto použíti k souhrnné žádosti proti víc e povinným, pro něž plati rozlioné soudy exekuční. Pro takový případ postačí k zamezení komplikací a zdržení exeku'čního řizení, by žádost byla
podána u soudu příslušného podle předpisu § 4 čis. 1 ex. ř.
čís.
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Služební pragmatika pro úředníky a zřízence města Brna.
S hlediska § 54, odstavec pá t Ý služ. pragm. stačí, byl-Ii omluvný
důvod nemoci prokázán zaměstnancem i d o dat e č n ě.
(Rozh. ze dne 22. listopadu 1934, Rv II 706/32.)
žalobce, silniční dozorce města Brna, domáhal se na městské radě
hlavního města Brna, aby mu bylo vyplaceno to, co mu bylo sraženo za
dobu jeho nemoci. O b a niž š ís ou d y žalobu zamítly, o d vol a c í
s o u d z těchto cl ů vod ů: Ze smyslu služebních předpísů vyplývá, že
nestačí, když městský zaměstnanecjinémil zaměstnanci, který není před
staveným, sdělí, že chce jíti k lékaři, nýbrž jest nutno, by nemoc neb
jiný závažný důvod znemožňující službu, co nejdříve byl oznámen před
stavenému (§ 54 odst. (1) služ. pragmatiky), a, trvá-Ii důvod nepři
tomnosti dále než tři dny, jest tenlo důvod prokázati (§ 54 odst. (5)
služ. pragm.). Tento průkilz byl by musil žwlobce předložiti svým před
staveným. Žalobce neučinil .ilni to aní ono a ani netvrdil vůbec v dosavadním řízení, že předložil průkaz o své nemoci. Je tedy zřejmo, že se
žalobce dopustil porušení služebních předpisů, které maji v zápětí ztrátu
služebních požitků po dobu neomluvené nepřítomností. I když žalobce
skutečně byl nemocen, nemění to- nic na věci, pon~vadž nemoc nebyla

požitků.

Ne j v y Š š í s o II d zrušil rozsudky obou nížších soudů a vrátil
souelu prvé stolice, by o ní dále jednal a ji znovu rozhodl.

věc

D ů vod y:
Žalobce se domáhá na žalované obci zaplaceni částky 2.848 Kč,
která prý mu byla sražena z jeho služného na základě ustanovení § 54
odst. 1 a 5 služební pragmatiky pro úředníky a zřízence města Brna.
Doslov těchto ustanovení není mezi stranami sporný. Pro rozhodnutí
o žalohním nároku nezáleží na tom, zda se žalobce nezachoval podle
předpisu p r v II í h o odstavce § 54 služební pragmatiky, neboť v tomto
odstavci není stanoveno, že opomenutí včasného ohlášení nemoci má
v úpětí ztrátu služebních požitků. Ustanovení o ztrátě služebních požitků za dobu neomluvené nepřítomností ve službě jest obsaženo teprve
v pá t é m odstavci § 54, a to jen za předpokladu, že úředník anebo
zřízenec zustane samovolně mimo službu déle než tři dny a že neprokáže dostatečný omluvný důvod. V § 54 odst. 5 služební pragmatiky
není určena žádná propadná lhůta, do které musí dostatečný omluvný
důvod býti prokázán, ani se tam nestanoví, že omluvný důvod, záleží-li
v nemoci, musí býti prokázán předložením lékařského vysvědčení. Způ
sob průkazu omluvného důvodu není tam vůbec upraven. Jest proto při
svědčiti dovolatelovu názoru, že po případě postačí, byl-li omluvný dů
vod nemoci zaměstnancem prokázán i dodatečně. Dostov § 54 odst. 5
služební pragmatiky připouští tento výklad a, použila-li snad žalovana
cbec nejasných výrazů ve služební pragmatice, kterou vydala jako podstatnou součást služebních smluv pro své zaměstnance, šlo by to podle
§ 915 obč. zák. na její vrub.
Žalobce přednesl v řízení v první stolici a nabídl důkaz o tom, že
dne 29. ledna 1930 onemooněl, že šel k lékařské prohlídce k MUDr. Josefu H-ovi, který jej uznaJI nemocným a léčil jej aždo 24. března 1930..
Již soud první stolice zjistil, že žalobce hlástl od c hod k I é k a ř i,
že při svém návratu do práce přinesl svému představenému Karlu P-ovi
lékařské vysvědčení a ze svědectví MUDr. Josefa H-e, jenž v kritické
době žalobce léčil, vzal, za prokázáno, že žalobcova nemoc byla takového rázu, že byl k práci neschopen. Z toho plyne,že žalobce prokázal
svou nemoc jaJko, dostatečný omlu,"ný důvod pro to, že zůstal déle než
tři dny mimo službu, a jeho nepřítomnost ve službě byla aspoň doda(ečně omluvena a nebyla samovolná. Srážení jeho služebnichpožitktl
za dobu prokázané nemoci nebylo tedy provedeno po právu a dovolací
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důvod
clůvod

podle § 503 čís. 4 c. ř. s. jest opodstatněn. Přes to, že dovolací
právní mylnosti' byl uwán za opodstatněný a že žalobciiv nárok
jest svým důvodem po právu, nemůže dovolací soud rozhodnouti hned
ve věcí samé, ježto nižší soudy, vycházejíce z mylného právního názoru,
že srážky žalobcových služebních požitků byly provedeny diivodně, nezkoumaly oprávněnost žalobního nároku c o doj e h o výš e a n cu čin i I Y pot é str á fl C e ž á d n Ý c h s k u t k o v Ý c h z j i š t é n í,
ač žalovaná obec namítala, že byla žalobci z důvodu nepřítomnosti ve
slu·žbě sražena jen částka 1.944 Kč, nikoli celá zažalovaná suma
2.848 Kč.
čís.

13963.

Nejde o připad § 11 1 c. ř. s., odjela-li strana jen na přechodnou dobu
(na kampaň do cukrovaru v jiném místě).
Straně nelze tu ukládati povinnost, by ustanovila osobu k přijetí
soudních obsi1ek, aneb aby oznámila změnu dočasného pobytu soudu.
Doručnému orgánu jest tu postupovati podle §§ 102, 104 c. ř. s., po
připadě podle předpisu § 15 odst. 1 výn. min. pošt a telegraiů vydaného
v1lhledem na vl. nař. ze dne 17. ledna 1927 čís. 2 sb. z. a n. a uveřej
něného ve věstuíku ministerstva spravedlnosti str. 184/1928.
(Rozh. ze dne 22. listopadu 1934, Rv II 801 /34.)
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl žalobě o uznal1!
otcovství a o placení výživného. O d vol a c i s o u d usnesením pojatým do rozsudku zamítl odvolání, pokud uplatňovalo zmatečnost, a
uvedl v tomto směru v d ů vod ech: Odvolatel spatřuje zmatečnost
podle § 477 čís. 4 c. ř. s. v tom, že nezákonným postupem, opomenutím
doručení, byla mu odňata možnost před soudem projednavati. Obsílka
k ústnímu jednání na 25. listopadll 1933 nebyla prý mu řádně doručena,
následkem čehož vůbec nevědělo tom, že se ústní jednání konalo, o čemž
se dověděl teprve z rozsudku. Dne 8. října 1933 odstěhoval se prý z Luhačovic, udal listonoši svou adresu, na kterou mu měl poštu odesílati,
ježto odejel na kampaň do cukrovaru v Trnavě, kde dlel až do 30. prosince 1933. Ježto prý listonoš O. jeho adresu znal, měl mu pod udanou
adresou obsílku poslati, po případě měl postupovati podle § 102 c. ř. s.
Vytýkané zmatečnosti tu není. Odvolací soud dal doplníti rizeni výslechem svědka Antonína O-a a Josefa L-a. Svědeckou výpovědi Antonína
O-a zjistil odvolací soud, že ZaJ žalovan'ého, který odejel začátkem řijna
1933, přijímal veškerou poštu Josef L., který mu sdělil. že pro žalovaného ji za jeho nepřítomnosti vyřizuje, že obsílku k ústnímu jednání
na 25. listopadu 1933 doruól Josefu L-ovi, který Ji nechtěl přijati. Z toho
dů'vodu prý obsílku vza,l zpět na po'Šlu a Josefu L-ovi odevzdal lístek
o oznámení doručení obsílky, při čemž mu řekl, že obsílka bude na poště
po 14 dnů uložena a že v dalším nese si žalovaný sám následky. Svě
deckou výpovědi Josefa L-a zjistil odvolací soud, že svědek bydli. ve

stejném domě v Luhačovicích se žal0,vaným, že zalovaný začátkem října
odejel na řepnou kampaň do cukrovaru v Trnavě, že svědek jeho adresu
znal a že, když koncem října 1933 přišel k němu listonoš O. s tím, že
žalovanému má doručiti obsílku od soudu a že nemůže žalovaného zastihnoutí doma, sdělil mu, že tuto obsílku ukládá na poště, a nechal mu
oznámení o doručení v jeho obchodě. Svědeckou výpovědí Josefa L-a
dále zjistil odvolací soud, že žalovanému neoznámil, že mu došla nějaká
obsílka od soudu, a že listek od doručení nechal dále ve svém obchodě.
Z tohoto zjištěn,i dospěl odvolací soud k přesvědčeni, že jednak žalovaný
listonoši Antonínu O-ovi svou adresu, na kterou mu měl veškerou poštu
posílati, nesdělil, nýbrž, že listonoš Antonín G. ve smyslu § 102 c. ř. S.
řádně obsílku Josefu L-ovi, synu pronajímatelky bytu Emilie L-ové, u níž
žalovaný bydlel, doručil, a že pro'to právem obsílku pak na poště uložil,
ohlásiv Josefu L-ovi toto uloženi písemnou oznámkou. Neprávem stOjí
odvolatel na stanovisku, že prý v době od 8. října do 30. prosince 1933
v Luhačovicích neměl bytU' a že tedy listonoš měl obsílku zaslati mu
na adresu žalovaného do Trnavy, po případ.ě měl ji soudu vráliti s poznámkou, že se z Luhačovic odstěhova,l a neměl provésti náhradní doručení, neboť žalovamý sám pří ústním jednání dodal, že v roce 193 I
odejel k sestře do Brna na návštěvu, když místa jako vážný nedostal,
a že tam u ní onemocněl, takže o' případ § 111 c. ř. s. se zde nejedná,
neboť žalovaný ani bydliště ani byt nezmění,l a bylo věcí žalovaného,
by pro případ dočasného vzdálení se ze svého bytu (má totiž v Luhacovicích trafiku) ustanovi,1 sobě osobu, která by za něj obsílky od soudu
přijímala, po přípaJdě mohl změnu svého dočasného bytu oznámiti soudu,
to tím více, když vědělo tom, že jest o uznáni otcovství žalován, a že
spor jest v běhu, neboť žalovaný sám při ústním jednáni 12. září 1933
II soudu bez zástupce byl přítomen a tam námitky činil.

š í s o u' d zrušil rozsudky obou nižších stolic i řízení jim
ústním jednáním ze dne 25. listopadu 19.33 a
soudu prvé stolice, by ji v ·rozsahu zrušení znovu projednal

Ne j v y

Š

předcházející počínajíc

vrátil věc
a rozhodl.

D

ů

vod y:

Ježto usnesem, Jlmz odvolací- soud nevyhověl odvolání z důvodu
bylo pojato do rozsudku, muže dovolatel mu odporovatí
dovoláním pod,je § 503 Čí's. 1 c. ř. s. (srov. plen. rozhodnutí z 30. prosince 1927 Pres. 227/27 čís. 7671 sb. n. s.). Dovolání jest opodstatněné.
Důvody zmatečnosti zkoumá soud z úřadu. Jest proto bez významu, že
uovolatel sám zastává proti odvolacímu soudu názor, že v příčině doručování obsilky k ústnímu jednání na den 25. listopadu 1933 jde o pří
pad § 111 c. ř. s. Toto' zákonné ustanovení předpokládá, že strana změ
nila za sporu bydliště nebo byt, to jest že dosavadní bydliště nebo byt
opustila a pořídila si jiné. Tomu však tak nebylo u žalovaného, který
udal v odvolání, že je na bytě u Emilie L-ové a že pouze na přechodnou
dobu odejel na kampaň do cukro'Varu v Trnavě, a v dovolání uvádí, že
zma'tečnosti,

-
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se 30. prosincc 1933 vrátil. To plyne též ze zjištěni odvolaciho soud"
na základě výpovědi svědka Josefa L-a.
Byl proto odvolaci soud správného názoru, že tu nejde o případ
§ 111 c. ř. s., avšak neprávem ukládal dovolateli povinnost, aby ustanovil osobu k přijetí soudních obsílek, aneb aby oznámil změnu dočas
ného pobytu soudu. Pro takovou povinnost není podkladu v předpisech
c. ř. s. upravujících otázku doručování, když o případ § 111 c. ř. s. tu
nešlo. Šlo o náhradní doručení upravené v
102, 104 c. ř.·s. Poštovní
orgán nezastihl dovolatele v jeho bytě a Josef L., syn pronajímatelky
bytu, jemuž pro nedostatek osob v odstavci prvém § 102 c. ř. s. uvec:cných doručovatel chtěl zásilku dodati, odepřel ji přijati. Měl proto
poštovní orgán zásilku podle předpisu § 15 odst. 1 výnosu min. pošt
a telegrafů vydaného vzhledem na vládní nařízení ze dne 17. ledna 1927
Č. 2 sb. z. a n. a uveřejněného ve věstníku ministerstva spravedlnosti
str. 184/1928 zaslati za dovolatelem, když jeho adresa mu byla L-em
oznámena, nikoliv ji uložiti na poště. Ostatně i v případě. že by mu nebyla adresa dovolatelova známa, nemohlo uložení na poště míti účinek
doručení (§ 104 třetí odstavec c. ř. s.), když doručovatel nepřipevnil
oa dveře bytu dovolatelova oznámení v § 104 prvý odstavec c. ř. s.
předepsané (srov. rozhod. čís. 11.368 sb. n. s.). Byl tedy postup doru-o
čujícího orgánu nezákonný. Poněvadž dovolatel jiným způsobem o ustanoveném roku nezvěděl, byly řízení v první stoiici podnajíc ústnim jed"áním ze dne 25. listopadu 1933, jako,ž i rozsudek prvního soudu a dů
sledkem toto i rozsudek odvolacího soudu stiženy zmatečností podle
§ 477 čís. 4 C. ř. S. a bylo podle § 510 druhý odstavec C. Ť. s. věc vrátiti
,oodu první stolice.

§§
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Návrh vymáhajícího věřitele, by dražba byla prozatim provedena jen
knihovního tělesa, jež ~yla odhadnuta, .ie zásadně pří
pustný.
O tomto návrhu lze však rozhodnouti až po řádném odhadu všech
pozemků tvořících knihovni těleso daně do dražby, po předložení dražebních podmínek a po slyšení všech účastníků při roku k určení dražebních podmlnek podle § 162 ex. ř., a to podle směrnic výnosu min.
sprav. ze dne 1. března 1910, čís. 32.963/9 věstn. min. sprav. z f. 1910
str. 157.
ohledně části

(Rozh. ze dne 23. listopadu 1934, R 1 1041/34.)

s o udp r v é s tol i c e vyhověl návrhu vymáhajícího věhtele, by
byla prozatím vykonána dražba jen těch nemovitostí, jež byly odhadnuty. Rek u r sní s o.u d zamítl návrh vymáhajícího věřitele.
N e j v y Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudů a uložil
prvému soudu, by, doplně řízení, o návrhu vymáhajícího vditele znovu
rozhodl.

Důvody:

Především ie zdůrazniti, že návrh vedoucího vymáhajícího věřitele
nezněl tak, aby dražební řízení obmezeno bylo na něk,teré ,s:,učásti nemovitostí do dražby daných, nýbrž vedoucí vymáhajlcI .ventel navr~1
'cn aby výkon dražby prozatím byl provede·n jen ohledne nemovl~o~h,

lež' byly odhadnuty. Takový návrh nepříčí se ani ustan?vení exekucn~ho
j"áclU (§§ 133 134 ex. ř.) ani předpisům všeobecného zakona kmhovmho
3.' 10, 13), ježto ?depsání je~~otlivý.ch p~rcel a čá,stí parcel z jednotného knihovního telesa Jest pnpustne, ovsem za predpokladu § 74
kn. zak., a na zatížení knihovního tělesa se tím nic nemění (srov. výnos
min. sprav. ze dne 1. března 1910 čís. 32.963/9 věstn. mm. sprav.
z r. 1910 str. 157, otištěný v § 133 ex. ř. ve vydání čsl. kompasu 1934
str. 709, § 16 odst. (1) vl. nař. čís. 100 z roku 1933 a Mandyczewskl
»Die Zwangsversteigerung physischer Teile von Orundbuchskorpern«,
Oesterr. Richterzei,tung 1904 str. 81 a nás1.). O takovém ná,vrhu ,b~de
však lze rozhodnouti až po řádném odhadu všech pozemku tvonclch
knihovní tělesa do dražby daná, po předložení dražebních podmínek a
po slyšení všech účastníků, vymáhajícich v~řitel~, povinného .a ~ěcně
oprávněných, při roku ustanoveném k urče.Dl drazebDlch podmlDeK poelle § 162 ex. ř., a to podle směrnic vydanych v uved~nem VInasu mlD.
sprav. ze dne 1. března 1910. Bude nu'tno provesli oohad vsech nemovitostí, zapsaných v dotčených knihovních vložkách, ~v~em ne 'p'??le
ZDůsobu obdělávání tam uvedeného, nýbrž podle skutecneho nynejS1Í10
stavu i s příslušenstvím ve smyslu §§ 294---297 obč. zák. K tomu účelu
bude třeba reprodukovati dřívější stav výměry parcel, který byl bez
provedení knihovn}ho p~.řá~ku čas:n~ změněn" a _po~~.í!i pfi, ~o~ buď
ohlašovacích archu, o nIchz se zmlml katastralm rnencsky Ul aa v H.
anebo, nebude-Ii jiného východiska, posudku znalce (zeměměřiče).
O návrhu strany vymáhající bude však prvému soudu znov~1 ;ozhodnauti, a to, jak již uvedeno, po předložení nových podle doplneneh~ odhadu opravených dražebních podmínek při roku podle § 162 ex. r.

;§§

čís.

13965.

Tím, že si vymáhající věřitel vymohl knihovní poznám!m výpovědi
zabavené a k rybrání mu přikázané hypotekámi pohledávky p~dle § 59
knih. zák. a čl. XIII čís. 7.uvoz. zák. k ex. ř., nestala se pohledavka dosud nevykonatelná pohledávkou vykonatelnou. Nezaplatí-li dlužník vypovězenou pohledávku ve lhůtě výpovědní, musí si vymáhající věřitel,
chce-li ji exekucí vymáhati, nejprve opatřiti některý z exekučních titulů
§ 1 ex. ř. Co do otázky vykonatelnosti jest bezvýznamná i další knihovní
poznámka, )}že .se vypovězená pohledávka stává do výše vykonatelné pohledávky vymáhajlcího věřitele ihned splatnou«.
(Rozh. ze dne 23. listopadu 1934, R I 1104/34.)
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P r v é s tol i c e povolil exekuci vnucenou dražbou dlužníko.v}'ch nemovitostí. Rek II r sní s 'o u d exekuční návrh zamítl.
N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Usnesením krajského soudu v M. ze dne 17. října 1931 bylo na zásmíru ze dne 12. června 1931 pro vykonatelnou pohledá"ku vymáhající věřitelky 8.000 Kč s pHslušenstvím ve vl. čís. 3 kat. obce L.
jako vkladbě hlavní a ve vl. čís. 45, 159, 262, 387 téže kat. obce a vl.
čís. 177, 226 kat. obce S. jako vkladbách vedlejších povóleno vnucené
zřízení práva nadzástavního na polovině knihovně zajištěné pohledávky
za nedoplatek kupní ceny 200.000 Kč, která příslušela Františku !-I-ovi
"(aršímu proti povinnému (FranUšku !-I-ovi mladšimu) z odstupní
smlouvy ze dne ll. září 1928. Toto usnesení bylo okresním soudem
v P. dne 20. října 1931 knih'Ovně pmvedeno. Usnesením okresního soudu
v P. ze dne 2. června 1933 byla k vydobytí této pohledávky vymáhající
věřitelky 8.000 Kč s přísl. povolena: I. Exekuce přikázáním k vybráni
a za tím účelem výpovědí pohledávky, příslušející dlužníku Františku
H-ovi staršímu proti poddlužníkovi FranHšku H-ovi mladšímu podle odstavce II. smlouvy ze dne ll. září 1928 s tím, že se pohledávka Františka !-I-a staršího za nedoplatek kupní ceny nemovitosti stává do výše
vykonatelné pohledávky strany vymáhající: s přislušenstvim ihned splatnou, II. poznámka vykonatelnosti pohledávek 8.000 Kč s přísl. a 590 Kč
ve vl. čís. 3 kat. území' L. jako ve vkladbě hlavní a v ostatnich svrchu
uvedených vložkách jako vkladbách vedlejších na základě smíru ze dne
12. června 1931. Podotýká se, že v tomto smiru není zminky o pohledávce vymáhající věřitelky v částce 590 Kč. Také toto usnesení bylo
knihovně provedeno. Jde o zabavení a přikázání k vybráni pohledávky
knihovně zajištěné (§ 320-323 ex. ř.). Oprávněni, jichž nabyla vymáhající věři1elka na základě shora uvedených usneseni, jest proto posuzovati podle § 322 odstavec druhý ex. Ť. Podle tohoto ustanovení zákona byla vymáhající věřitelka zmocněna jménem dlužníka (Františka
H-a staršího) žádati na poddlužníkovi (na povinném Františku !-I-ovi
mladším), aby zapravil částku v usnesení o přikázání pohledávky naznačenou, leč jen podle právní platnosti zabavené pohledávky a podle
její dospělosti (§ 308 ex. ř.). Vymáhající věřitelka nemohla proto co do
zabavené a jí k vybrání přikázané pohledávky proti povinnému nabýti
vice práv, než přislušelo proti němu Františku H-ovi staršímu. Pohledávka, která tomuto přísluší proti povinnému, jest knihovně zajištěna
s m I u v ním zástavnim právem. Vykonatelnost této pohledávky, která
by byla umožňovala věřiteli Františku H-ovi staršímu přímý exekučni
zásah na zavazené nemovitosti, z pozemkové knihy nevysvítá a vymáhající věřitelka nepředložila exekuční titul, z kterého by byla patrna vykonatelnost vymáhané pohledávky proti povinnému, neboť smír ze dne
12. června 1931, jehož se dovolává jako exekučního titulu, byl dojednán
jen s Františkem H-em starším. Tím, že si vymáhajici věřitelka vymehía
kladě

knihovní poznámku výpovědi zabavené a jí k vybráni přikázané pohledávky podle § 59 kn. zák. čl. XIII. čís. 7 U". zák. k ex. t., nestala se
dosud nevykonatelná pohledávka vykonatelnou, neboť tato pOZl1<imka
nemá význam, který jí přikládá vymáhající věřitel. Nezaplati-li dlužník
vypovězenou pohledávku ve lhůtě v'ýpovědní, musí si věřitel, chce-li ji
exekučně vymáhati, nejprve opatřiti některý z exekučnich titulů § 1
ex. ř. Co do otázky vykonatelnosti jest proto bezvýznamná i další
knihovní poznámka, »že se vypovězená pohledávka stává do výše vykonatelné pohledávky strany vymáhající ihned splatnou«, to tím méně,
ježto vymáhající věřitelka, při podání žádosti o poznámku výpovědi nevykázala soudním nebo notářským úkonem doručení výpovědi odpůrci,
iak předpokládá § 59 knih. zákona. Tím, že vymáhající věřitelce byla
[JOvolena a knihovně pmvedena poznámka vykonatelnosti pohledávky
ze smíru ze dne 12. června 1931, Ck la 914/30-6, nezískala nic ohledně
vymáhané pohledávky, neboť pohledávka, jejíž vykonatelnost byla zbytečně poznamenána, přísluší ji jen proti Františku H-ovi staršímu, kdežto
v souzeném připadě Jde o vykonatelnost pohledávky, která přísluši jmenovanému proti Františku H-ovi mladšímu a kterou vymáhajicí věřitelka
uplatňuje podle §§ 322 (2), 308 ex. ř. jménem Františka H-a staršího.
čís.

13966.

Zatímní zajištěni majetkových trestů důchodkových podle § 567 dů
ehodkového zákona trestního, se týká i trestů, jež v zahájeném trestním
důchodkovém řízeni obviněnému podle povahy připadu teprve hrozí,
třebaže mu nebyly ještě uloženy.
K povoleni zajišťovací exekuce stači, by příslušny úřad o zajištěni
požádal. Soud není oprávněn zkoumati ani potřebu zajištěni ani přimě
řenost požadované výše zajištěnI. Neni proto potřeba, by úřad osvěd
čoval ohroženi, aniž třeba spraveni jinou cestou než právě jen konečným
vyřlzením trestní věci duchodkové.
.
(Rozh. ze dne 23. listopadu 1934, Rl 1255/34.)
K návrhu československého státu (finanční správy) povolil s o u d
p r v és t o I i c e zajišťovací exekuci k zatímnímu zajištěni majetkového trestu důchodkového ve výši 5,400.000 Kč. Rek u r s n i s o u d
zamítl exekuční návrh. O ů vod y: Podle vývodů stížnosti opřela vymáhající strana exekučni návrh o »vykonatelný zajišťovací přikaz« okresního finančního ředitelství v Praze ze dne 12. dubna 1934. Příkaz okresního finančního ředitelstvi není náležitým exekučním titulem ani ve
smyslu § 1 ex. ř., ani ve smyslu § 370 ex. ř. V souzeném případě chybí
podmínky pro pov01ení zajišťovací exekuce vůbec, neboť nejde o exekuční titul, o nějž se návrh opírá, nehledic ani k tomu, že nebylo ani
osv<'dčeno, že by bez žádaného exekučního úkonu vydobyti pohledávky
bylo zmařeno nebo značně stíženo. Pokuta důchodková, o jejíž zajištění
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jde, nebyla dosud ani pravoplatně uložena, takže nejde o pohledávání
vykonatelné a exekuční návrh v tomto směru jest vadný. Rekursní soud,
prozkoumav spisy a' na'Padené Uisnesení, shledal, že povolení exekuce
k vydobytí vykonatelného pohledávání vymáhající strany stalo se neprávem, jelikož tu skutečně nebylo podmínek pro povolení zajíšťovací
exekuce ohledně důchodkové pokuty, jež dosud nebyla pravoplatně stanovena, a to se zřetelem k ustanovení § 370 ex. ř. a s ohled,em na čl. III.
uvoz. pat. čís. 78/1896 ř. zák. k exekučnímu řádu. Bylo by na straně
vymáhající, by uvažovala též o tom, zda nebylo potřebné k zajištění
její peněžíté pohledávky zakročíti o povolení prozatímniho opatření.
Nejvy

Š

š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
D

ů

vod y:

Podle zajišťovacího příkazu okresního finančního ředitelství v Praze
ze dne 12. dubna 1934, který byl k exekučnímu návrhu připojen a byl
lak jeho součástí, jde o zatímní zajÍ'štění majetkového trestu důchodko
vého ve smyslu § 567 (a 568) důchodkového zákona trestního. Předpisy
o zajištění důchodkových trestů zůstaly podle él. 111. uv. zákona k exekučnímu řádu v platnosti. Mimo zmíněný již zákon (pat. ze dne 1 í. čer
vence 1835 sb. z. sv. 63) platí tu i dvorský dekret ze dne 5. února 1839
Gís. 336 sb. z. s. Z obou těchto pramenů právních plyne nade vši pochybna-st, že se zatímní ,zajištění majetkových trestů důchodkových, jak
bylo, upraveno v § 567 důchodkového zákona trestního, týká i trestů,
jež v trestním důchodkovém řízení obvíněnému podle povahy případu
teprve hrozí, třeba mu nebyly ještě uloženy. Podle zmíněných předpisů
stačí, by příslušný úřad o zajíštění požádal. Soud není oprávněn zkoumati ani potřebu zajištění ani, přiměřenost požadované výse zajištění,
není proto potřeba, by úřad osvědčoval ohroženi; jakož neni potřeba
spravení jinou cestou než právě jen konečným vyhzenim trestní věci
důchodkové. Pokud jde o podmínky zaji-šťovací exekuce, neplati tu tedy
předpisy § 370 a násl. ex. ř. Tyto předpisy platí podle čJ. lll. a XXVII.
HV. z. k ex. ř. jen pro způsob povolení a provádění zajišťovací exekuce
á pro zajišťovací prostředky a úkony. Protože žádaný způsob zajištěni,
zabaveni nároku na vydání 300 akcií proti poddlužníku jest podle § 374
ex. ř. přípustným prostředkem zajišťovacím, není ani s tohoto hlediska
závady proti tomu, by žádosti nebylo vyhověno. Povoliti bylo exekuci
k zajištění a nikoli jen prozatímní opatření, jednak proto, že o zajištění
zabavením nároku bylo zažádáno, což je pro soud směrodatným, nýbrž
i proto, že zajištění má nahraditi jistotu, kterou byl jinak dlužník na vyzvání podle § 567 (566) 1. c. povinen zřídití, zajištění v exekuci musi
tedy míti stejné účinky jako jistota dlužníkem idízená a musí tedy tisku
poskytnouti zástavní právo na nároku. Z oné povinnosti ke zřízení jistoty
podle § 567 I. c. plyne nejen přípustnost exekuce k zajištění, ale i povinnost dužníkova k náhradě útrat exekučního řízení.

čís.
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Vymáhající věřitel, jemuž byl přikázán k vybráni zabavený nárok
povinného proti veřejné ohchodni společnosti na vydání podilu společenského jmění v případě zrušení společnosti, nemůže se pro tutéž pohledávku domáhati exekuce vnucenou správou společenského podíiu
povinného.
(Rozh. ze dne 23. listopadu 1934, Rl 1292/34.)
Vymáhající věřitelka navrhla k vydobytí peněžité pohledávky povolení exekuce vnucenou správou závodního podílu, pl'íslušejkího dlužníku jako veřejnému společníku proti veřejné společnosti A. S o u cl
F' r v é s t o I i e e exekuční návrh zamítl, rek u r sní s o u d exekuci
povolil.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

D ft VQ dy:
Předmětem exekuce pro soukromé věl'itele veřejného společníka jsoLl
jen obligační nároky společníka ve smyslu čl. 106, 108, 119, 126 obell.
zák. (rozh. čís. 8748 sb. n. s.). Vymáhajicí. věřitelka v souzeném případě
navrhuje exekuci vnucenou správou závodního podílu, příslušejicího povinnému jakožto veřejnému společníku veřejné společnosti. Ze spiSl!
okresního soudu v B. je zřejmo, že téže vymáhající věřitelce pro tutéž
pohledávku bylo povoleno usnesením ze dne 25. listopadu 1933 mimo
jiné přikázání k vybrání zabaveného nároku, který přísluší povinnému
proti poddlužnici firmě A., na vydáni podílu společenského jmění v pří
padě zrušení společnosti. Tímto usnesenim, jež vešlo v právní moc, bylo
již rozhodnuto o zpeněžení nároku na tak zvaný likvidační podíl ve
smyslu čl. 126 obeh. zák. a je tudíž další zpeněžení téhož nárOku žádaným způsobem, vnucenou správou, nepřípustné.

čís.
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Ustanovení § 496 čís. 1 c. ř. s. se nevztahuje na návrhy, jež se týkají
řízení a jeho postupu.
Odepřel-li prvý soud řízení přerušiti, m~ní, i když se tak stalo jeti
v důvodech rozsudku, proti tomu opravného prosttedku. Tim nenl však
odvolacímu soudu zabráněno, by z ú řad u nepřerušil odvolací řizení.
Otázku manželského původu dítěte nelze řešiti v jiném sporu jen
jako otázku předurčující.
jen

(Rozh. ze dne 23. listopadu 1934, R I 1317/34.)
Matka dítěte EmHíe M-o,vá domáJhala se v době, kdy manželský pů
vod dítěte byl oduznán oběma nižšími soudy, avšak o dovolání nebylo
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dosud rozhodnuto, na žalovaném náhrady útrat slehnutí atd.) tvrdíc, že

žalovaný jest nemanželským otcem dítěte. Pro c e sní s o udp r v é
s ( o I i c e žalobu pro tentokráte zamítl. O d vol a c í s o u d zmšil
napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci,
dále jednal a znovu rozhodl. D ů vod y: žalující strana učinila již v žal(,bě návrh na přerušení sporu podle § 190 c. ř. s. z důvodu, že otázka,
pro žalobní důvod předurču·jící, zda žalovaný je otcem dítěte žalobkyně,
není dosud pravoplatně rozřešena. O tomto návrhu ;:alobkyně okresní
soud vůbec nerozhodl a žalobu pro tentokráte zamítl. To, že otázkou
přerušení řízení podle § 190 c. ř. s. se prvý soudce zabývá v důvodech
napadeného rozsudku, nelze považovati za rozhodnutí o tomto návrhu,
neboť důvody rozhodovací nenabývají právní mocí. Rozhodnutí otázky,
zda spor má býti přerušen až do pravoplatného rozhodnutí sporu o oduznání manželského otcovství k dítěti žalobkyně, -je pro žalobkyni vzhledem k předpisu § 167 obč. zák. o promlčení jejího nároku obzvláštní
důležitostí. Poněvadž návrhy žalující strany prvým soudem úplně vyří
zeny nebyly, bylo podle § 496 čís. 1 c. ř. s. rozsudek prvého soudu zrušiti a věc vrátiti prvému soudu k novému projednání a rozhodnutí.
N e j vy Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc odvolacímu soudu s příkazem, by po případném dalším Jednání o odvolání
žalobkyně znovu rozhodl.
Důvody:

Odvolací soud zruši·l rozsudek prvého soudu jen proto, že prý první
soud nerozhodl o návrhu žalobkyně na přerušeni sporu podle § 190
c. ř. s., takže prý nevyřídil úplně návrhy (§ 496 čís. 1 c. ř. s.). Při tom
vychází odvolací soud z úvahy, že nestačí, že se první soud zabýval
otázkou přerušení řízení v d ů vod ech rozsudku. Rozhodnutí odvolacího soudu se týká tedy jen návrhu žalobkyně na přerušení řízení,
., kterémž návrhu však bylo rozhodnuto prvním soudem již pravoplatně.,
Žalobkyně učinila totiž ji'ž v žalobě návrh na přerušení řízení podle
3 190 c. ř. s. První! soud zamítl žalobu pro ten čas a uvedl v důvodech,
Že pro návrh, aby řízení bylo podle § 190 c. ř. s. přeru·šeno, není zákonného podkladu. Rozhodl tudíž o návrhu, třebaže nikoliv formálním usnesen.ím, nýbrž jen v důvodech. Tím však jeho rozhDdnutí nepozbylo své
pravé povahy jako usnesení (§ 425 odst·a"ec prvý c. ř. s., srov. na př.
rozhodnutí sb. n. s. čís. 9752,10.117 a j.). Jeho rozhodnutí bylo konečné,
protože § 192 druhý odstavec c. ř. s. nepřipouští vůbec rekurs proti
usnesení, jímž bylo ode pře n o pře ruš e II i ř i z e n í. Met tedy
býti rekurs žalobkyně spojený s odvoláním odmitnut jako nepřípustný.
Neprávem odkazuje odvolací soud k § 496 čís. 1 c. ř. s., jednak proto,
že, jak řečeno, byl návrh na přerušení vyřízen, jednak proto, že § 496
čís. 1 c. ř. s. obsahuje předpis jen pro případ, že návrhy ve věc i
s a m é nebyly úplně vyřízeny. Týká se to jen návrhů, které se dotýkají
předmětu sporu, t. j. žalobního návrhu, pak návrhů podle §§ 2.36 a 259
c. ř. s. a vzájemných pohledávek, nikoE návrhů, jež se týkají řízení a

jeho postupu. Usnesení odvolacího soudu nemůže t,:dy obst~ti a. právem navrhuje stěžovatel mezi jiným také, by bylo zruseno a vec vracena
odvolacímu soudu k dalšímu jednání a rozhodnutí. Avšak tím, že první
soud nevyhověl n á vrh u žalobkyně na přerušení řízení a že se toto
usnesení stalo pravoplatným, není bráněno O d vol a c í m u soudu, aby
z úřadu nepřerušil o d vol a c í říz e n í až do pravoplatného rozhodnutí zahájené již rozepře o manželský původ dítěte, ježto tuto otázk~
nelze řešiti v jiném sporu jen jako otázku předurčujici, nýbrž lze ji řeŠItI
iako otázku osobního stavu (statusovou) toliko k žalobě osob k tomu
oprávněných a způsobem v zákoně ~ředepsaným (§~ l~~ a .159 obč.
zák., §§ 190 a 463 prvý odstavce c'.!. s). V odvola~lm mem by:? b~
v takovém případě teprve pak pokracovah a napadeny rozslldek 1 nzent
prvního soudu v mezích odvolacích návrhů a důvodů (§ 462 prvý odstavec a § 467 čf,s. 3 c. ř. s.) přezkoumati a po případě podle § 496 čís. 2
nebo 3 c. ř. s. postupovati, až bude předurčující spor o manželský pÍlvod' dítěte pravoplatně rozhodnut.
čis.
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Z právních jednáni, jež uzavírá obchodní zmocněnec při stravováni
a ubytování na obchodních cestách a při najímáni dopravnich prostředků na obchodních cestách, jest zpravidla zavázán jen obchodní
zmocněnec, nikoliv principál. Lhostejno, že si obchodní zmocněnec tyto
výlohy, jež osobně učinil, dá napotom nahraditi principálem a že principál vědělo tom, že jeho zmocněnec předsevzal taková právní jednání
a za ně platil anebo že je neuhradil.
(Rozh. ze dne 23. listopadu 1934, Rv I 78/33.)
žalobce, majitel autodopravy, domáhal se ·na žalované firmě Josef
B., velkoobchod s dobytkem a masem, nedoplatku za používání auta
nakupovačem žalované firmy Ervínem P-em. 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 II dem z těchto
důvodů:

Že zemřelý Ervín P. byl žalovanou přímo zmocněn, by se žalobcem
v zastoupení žalované uzavřel smlouvu o používání auta žalobcova a
jeho služeb, nebylo prokázáno. I kdyby bylo pravda, že P. byl úřední
kem žalované a že vystupoval na venek jako obchodní zmocněnec žalované, nemohl by. z toho žalobce dovozovati závazek žalované podle
čj. 47 obch. zák., prolože nebylo by v tom zmocnění k najímání auta
na účet žalované strany. Používání auta nesouviselo přímo s Obchodním
jednáním, k němuž byl P. ustanoven a jež záleželo v nakupováni dobytka. Nelze také říci, že najímání auta j mé n e m p r í II ci P á I a a
na je:h o ú čet jest ob y č e j n ě spojeno s takovou obchodní činCivilní rozbodnutl XVI.
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ností, jak to má na mysli čl. 47 obch. zák., protote obyčejně takov}'
obchodní zmocněnec u,zavírá vedlejší právní jednání, která mu umožňuji
provedení obchodů, vlastním jménem a na svůj účet a je sám osobně
z nich zavázán; tak na př. stravování a ubytování na obchodních cestách a tak také najímání dopravních prostředků k osobnímu použití.
Nesejde na tom, že si obchodní zmocněnec tyto výlohy, jež osobně učinil,
dá potom nahraditi principálem a nemohla by se dovozovati závaznost
principála ani z toho, že vědělo tom, že jeho zmocněnec taková právní
jednání předsevza! a za ně platil anebo že je neuhradil. Měla-li by také
taková právní jednání zavazovati principála, vybočovalo by to z obvyklého postupu a tu nestačí předpis čl. 47 obch. zák. Není rozhodne ani,
jak žalobce pohlížel na svůj poměr k P-ovi, k žalované, a jak nadepisoval účty, když nemůže tvrditi, že i žalovaná o tom zvěděla a závazek
k úhradě takových výloh proti němu převzala. Nemůže býti řeči ani
o jednatelstvi bez přikazu, ano nebylo dokázáno, že smlou,va byla uzavřena s P-em jako jednatelem žalované, tedy za ni, třeba bez výslovného
nebo zákonného zmocněni, a je tedy správný konečný úsudek procesního soudu, že byl zde přimý poměr smluvní jen mezi žalobcem a P-em
a že jen tento byl proti žalobci povinen odměny za jízdy nahradíti.
čís.

obě.

(Rozh. ze dne 23. listopadu 1934, Rv I 1511/34.)

°

Pro c e sní s udp r v é s tol i c e uznal žalovaného povinným,
aby platil své matce na výživu 20 Kč týdně. O d vol a c í s Ú' II d k odvolání žalovaného napácdený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Soud prvé,
stolice správně llvažoval, zdali pro žalobkyni bylo by účelným, by žila
II žalovaného, když nemá řádnou domácnost, manželka s nim nežije
a kde tedy nelze s bezpečností čekati, že o tak starou osobu" jako jest
žalobkyně, bude se cizí osoba lépe starati než vlastni dcera. Jest proto
zcela souhlasiti s tím, když první soud přiklonil se k tomu, že naturální
příspěvek je v souzeném případé účelnější ze strany dcery žalobkyně,
kdežto na straně žalovaného že je více na místě příspěvek peněžitý.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Dúvody:
Míní-Ii dovolatel, že neměl býti odsouzen k plnění výživného v pebyl a jest i nadále ocho,ten vyživovati matku ve své
domácnosti, nelze mu přisvědčiti. Dovolatel sám připouští, že jest věcí
soudcovského uvážení, zda výživné v případě § 154 obč. zák. má býti
plněno v penězích, či in nalura. V souzeném připadě u;znaly nižší soudy
nězích, poněvadž

čís.

13971.

Pensijní pojištění (zákon ze dne 5. února 1920, čís. 89 sb. ,z. a n.).
Předpoklad § 5, odstavec třetí, zákona, by smrt nastala. n a s led:
m od n i k O' v é ho ú r a z u, je splněn jen, byl-h usmrceny

~ edobl úrazu

v zaměstnání zakládajícím poj~šf~y~cí ~O'viooost ~.odl~
zákona O' úrazO'vém pojišt~ní v podniku, podlehajlctm urazove pOjlstne
povinnO'sti podle tO'hoto zákona.
(Rozh. ze dne 23. listopadu 1934, Rv I 1820/34.)
Manžel žalobkyně lesní hajný na panství žalovaného, byl v hájov.ně
"de'n Žalobou ~ niž tu j' de domáhala se žalobkyně na žalovanelll
Z
zavra.
,
,
• ."
I
bič
ža
vdovského důchodu jenž prý jí ušel tím, ze jeJ~ manze ne y v ~s
lovaným přihlášen' k pensijnímu p~jiště~í:. Zal oba byla zaml!nuta
s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e J v y s S I m s ude m z techlo
o

°

13970.

Jest věcí soudcovského uvážení. zda výživné v případě § 154
zák. má býti plněno v penězich, či in natura (v domácnosti).

.
•
I"
,.. ného dovolatelem v penězích jest účelnějši, a
ravem, ze p nem vyzlv
. . . . . . tO< • dO. d
~taČí dovolatele v tomto směru odkaza!t na spla~ne a vys Izne uvo y
~ížších soudů, o jichž vywácení se dovolatel a!1l nepokusIl.

důvodů:

Rozhodující otázkoll v tomto sporu j~st, ~da smrt man~ela žalobkyně
Josefa D-a nastala následkem podmkoveho uraz u a .~da dusledkem toho
dl § 5 odst. (3) zákona ze dne 5. února 1920, CIS. 89 sb. z. a n. se
~~vaežuje čekatelská lhůta 120 příspěvkových měsíců za dokonano.u (§ ~
odst. 4), ,neboť jen v tomto případě by bylo l~e mlu~llt o pO,sko.zem
, I bkyně tím že žalovaná strana jejího manzela v cas illepnhlas:l~
~a pOenSijnímll pojištění u všeobecného pensijn.ího ústavu. V § 5 (3). ~ak~
čís 89/1920 sb. z. a n. jest při slovech »n a s led k e m p ~ dnI o
v é' h o ú r a z u« v závorce uveden § 5 zák. ze dne 28. prosmc;, 1887,
.. 1 r 1888 ř z v doslovu nařízení ze dne 21. srpna 1917, CIS. ~63
~~s~. ZZtoi!O plyn~, Že poškozený musel by v dob~ úrazu býti v ~amest
nání zakládajícím pojišťovací povinnost podle z"kona o ~Iazovem pojištění v podniku, podléhajícím úrazov~ pojist.né povmnoslt .p~dle to.?~t~
zákona. Zavražděný manžel žalobkyne byl vsak lesmm ?aj~ym u ~a o
vané strany, tedy nebyl zaměstnán v podmku. podrobene~ urazove pojistné povinnosti a již proto způsob jeho smrlt nelze povazovalt za.podniko,vý úraz podle uvedeného § 5 zákona z 28. yrosmce, 18~7 CI~. 'ii
z r. 1888 ř. zák. v doslovu nařízení čís. 363/1917 :. ~. Ponev!'oz pak J
z tohoto důvodu vysvítá, že tu' nejde o podmko~y uraz, netreba se .zabývati aní vývody dovolání ani důvody napadeneho rozsudku pro JejIch
nerozhodnost.
76'
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13972.

Nejde·1i o obchodní jednání, jest na Slovensku k platnosti úmluvy
5%,
lormy.
1918, jež bylo
zrušeno zákonem ze ,dne 20. března 1928, čís. 58 sb. z. a n., nebylo usta·
noveno, že je neplatná úst n í úmluva o zúrokování trhové ceny, která
podle písemné smlouvy jest splatna v určitý čas, a že podle této smlouvy
nelze požadovati zákonný úrok podle platných právnich předpistt.
úroků, převyšujlcich zákonnou míru
třeba písemné
Nařízením uherského ministerstva čís. 4420 z roku

(Rozh. ze dne 23. listopadu 1934, Rv II 44/33.)
žalovaní koupili za 600.000 Kč od žalující společnosti velkostatek
na Slovensku. žalobou, o' niž tu jde, domáhala se žalobkyně na žalo·
vaných zaplacení 7% úroků z kupní ceny. Pro c e sní s o udp r v é
s t o I i c e přisoudil žalobkyni 7% úroky z cť'!é kupní ceny, úhrnem
59.249 Kč 50 h. O d vol a c í s o u d vyhověl odvolání žalovaných
potud. že přisoudil žalobkyni jen 44.015 Kč, mimo jiné z těchto d ů
vod ů: Strany nebrojí proti právnímu názoru, s nimž jest souhlasiti,
že s,por jest posuzovati podle práva platného na Slovensku. Tu pak
podle § 2 zák. čl. XXXV:1895 jest k platnosti úmluvy úroků, převyšu
jicích zákonnou míru 5%ní, zapotřebí písemné formy, při čemž je ne·
sporno, že nejde mezi stranami o obchodní jednání. Podle kupní smlouvy
ze cine 25. ledna 1927 byly sice 7%ní úroky ujednány, avšak jen z částky
150.000 Kč, neboť jen v souvislosti s touto částkou se tam mluví o úrocích. U částky 450.000 Kč však není ani v kupní smlouvě ani v inlormaci ze dne 25. ledna 1927, pokud jde tedy o zbytek 250.000 Kč vyzna·
čeno, že byly úroky ujednány a v jaké výši. Mohou tedy žalující straně
přes to, že byly ústně smluveny úroky 7%!ní, 7%ni úroky z prodlení,
přiznány býti pouze 5%ní.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání ani té aní oné strany.
Důvody:

Spor jest posuzovati podle hmotného práva platného na Slovensku
(Iocus regit actum). Důsledkem toho platí o úrocích ustanovení § 2 zákonného článku XXXV z roku 1895, že k platnosti úmluvy úroků p ř evyšujících zákonnou míru 5%, jest zapotřebí písem n é 10 r m y, při čemž je nesporno, že nejde mezi stranami o obchodní jednání (víz Dr. Fajnor-Záturecký, Nástin súkromého práva platného na Slovensku a Podkarpatské Rusi str. 247 a násl.). Správně odvolací soud dovodil ze zjištěných skutečností, že jen z částky 150.000 Kč
byly P í sem ně ujednány 7% úroky, pokud však jde o částku 250.000
Kč, že byly sice tytéž úroky 7% také smluveny, avšak jen ústně, nikoli
písemně, a proto že žalobkyně má z této částky pouze nárok na zákonný
úrok 5%ní. Na úsudku odvolacího soudu nemohou nic změniti vývody

IZ05

dovolatel6ny, které nejsou způsobilé vyvrátiti sp:ávné důvod~ l1~pa'ho rozsudku poněvadž při právním posouzem nutno vychazel! ze
cl e
e , ch. Zásady § 914 obc.
~ za.,
'k ktera. pIa t'I t"'
_'"'t~nín
rozsudkovy'
ez na SI 0zps
e
".,
k
b
l
'
~
ensku . tu nelze použíti, pokud vyssl uro ne y plsemne sm Iuven.
v Be;podstatnou jest výtka, že odvolací soud se nez~~ýval n~řízením
uherského ministerstva čís. 4420 z roku 1918, na ktere zalovam s: odvolávali v odvolání. Nařízení toto, :rušen~ zákon~?,. ze dn~ .20. b~ez.n~
1928, čís. 58 sb. z. a n., týkalo se predplsu omezu]lcl.ch v?lt,e nakla~an!
nemovitostmi v Podkarpatské Rusi, ustanovovalo sl~e, ze pro p:~V~1
úkon, kterým se zcizuje nemovitost, je nwt~á pi~emlla Iw;na. a totez ze
platí i o předběžný,ch ujednáních ,předchazepclch uz.avrem. s:mlouvy:
avšak neustanovuje, že je neplatná ústní úm.luva o~z~r?koval~ trhove
ceny která dle ,písemné smlouvy jest splatna v urclty cas a ze po~le
této 'úmluvy nelze požadovati zákonný úrok podle plat~ych~ pravntc~
předpisů (víz shora uvedenou knihu Dr. Fa]n?r-Zat~recky). zalobkyne
má proto právní nárok na úroky z nezaplacene kupm ceny tak, Jak byly
jí odvolacím soudem správně přiznány.
čís.

13973.

Příslušela. Jí žalobci pohledávka v době podáni žaloby, nezměnilo se
pro r o z s ude k nic na jeho aktivním oprávněni ke sporu tlm,. že
pohledávku za sporu (zpět) postoupil.
(Rozh. ze dne 23. listopadu 1934, Rv II 76/33.)

Žalobce domáhal se na žalované zaplacení peněžité pohledávky jako
postupník stavitele S-a. žalovaná namítla mimo jiné n~edostatek žalobcova oprávněni k žalobě, ježto. postoupIl za sporu zazalo~anou pohledávku zpět staviteli S·ovL Pro c e sní s o udp rve s,t G II c ~
uznal podle žaloby a uvedl v otázce, o niž tu jde, v d li vod ech;
Pokud se týče námitky nedostatku aktivní legitimace ke sJ'0ru~ na st:ane
žalobcově, má soud za zjištěno, že stavitel S. byl dluzen zalobcl za
práce tesařské a postoupil mu na úhradu svého dluhu zažalovaný nedoplatek, ale když za sporu přišel žal~bce do~ vyrov.n~ní a pak do ko.nkursu a stavitel S. mezi tím zaplatil SVU] dluh zalobcl JInak, proplacemm
směnek velkoobchodu dřevem fi,rmě K·ově, ikteré dlužil žalobce za stavební materiál žalobce zase postoupil mu zažalovanou postoupenou
pOhledávku zpět. Nepodařil se tudíž žalo~a,~é stran~ ?ůkaz, že šlo o po·
stup nebo zpětný postup na oko. Ostatn~ zalo~ane Jako postoulPe~e~u
dlužníku nepříslu,ší právo starati se opravní duvod postupu a nen,1 za:
lující postupník ani povinen podávati postoupenému dlužníku v~svetlen~
v tom směru (§§ 1392, 1394 obč.zák.). Podle § 234 c. ř. s. nema zCIzenI
předmětu sporu po zahájení sporu na rozepři vlivu, a proto nelze ve
sporu bráti zřetel na to, že žalobce postoupil za spom zažalo,vanou po:
hledávku zase zpět postupiteli, staviteli S·ovi, po doručení žaloby strane
žalované (§ 232 c. ř. s.). Bude tedy rozsudek zníti na žalujícího po-
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stupníka, ač žalovaná strana mu nesmí platiti vzhledem na oznámený
jí zpětný postup (§ 1396 obč. zák.) , nýbrž jen postupiteli S-ovi. Pří
padná exekuce bude pak povolena S-ovl, <prokáže-li listinou veřejnou
nebo notářsky. nebo soudně ověřenou zpětný postup od žalobce na SVOll
osobu (§ 9 ex. ř.), kdežto exekuci povo'lené ža!obd mohl by se žalovaný
opříti žalobou oposiční (§ 35 ex. ř.), Odvolací soud napadený
rozsudek potvrdil mimo jiné z těchto d ů vod ů: Podle § 234 c. ř. s.
nemá zcizení pohledávky za sporu vHv na rozepři. Jest přisvědčiti odvolatelce, že tím upraveny byly jen procesuální účinky zcizení. Praví-li
zákon, že zcize.ní nemá vliv na spor, chtěl tím dáti najevo, že procesuální ,postavení stran a tudí'ž i oprávnění k dašímu vedení sporu ZÍÍstává nedotčeno. Jen původní žalobce je i nadále akti'vně oprávněn.
nikoliv i nabyvatel, jenž není oprávněn, bez svolení odpůrcova do rozepře vstoupiti. Zcizením poMedávky pozbývá zcizitel sice malerielního
PTáva disposičního ,se zažalovanou pohledávkou, zůstává však nadále
jenom oprávněnou' spornou stranou a vede spor dále jako zástupce nabyvatele pohledávky. žalovaný nemůže popírati procesní oprávnění žalobcovo a při odsouzení může rozsudkem by ti vysloveno jen, že žalovaný
je povinen platHi: žalobci, nikoliv jeho právnímu nástupd (srov. Neumannův komentář 'k c. ř. s. 3. vyd., díl IlI. str. 982). Odvolací soud plně
souhlasí s právním názorem prvého soudu, pokud poukazuje na důsledky
ustanovení § 2.34 c. ř. s. pro dalši vymáhání pohledávky. Vývody odvolání nejsou s to tento právní názor oslabiti, neboť § 9 ex. ř. nevyžaduje,
by postup pohledávky byl proveden ve formě tam uvedené, nýbrž jen,
aby listinami veřejnými nebo veřejillě ověřenými bylo prokázáno, že
k postupu došlo (v minulosti). Nebude prolo třeba až po rozsudku vyhotoviti postupní listinu v předepsané formě.
Ne j v y Š š í s o u d

nevyhověl

dovoláni mimo jiné z

miti v rozsudku za svého odpůrce, zejména i s hlediska jeho solventnosti.
(Tak Dr. Hora: československé civ~~ní právo procesní ~L, díl str., 175
a násl., Neumann ve svém komentan k CIV. r. s. vydall1 IV., dll II.,
z r. 1928 str. 906, Dr. H. Sperl: Lehrbuch der blirgerlichen . Rechtspflege I. Band 2. Teil z r. 1928 str. 200, prol. Dr. TIlsch ve spIse: Elnfluss der Zivilprozessgesetze au! d'as matenelle Recht z r. 1901 str. 301).
Že by žaloba měla býti pro nedostatek oprávněni žalobcova zamítnuta~
z ustanovení § 234 c. ř. s, vyčísti nelze. Miní-li dovolatelka, že by přI
neuznání jejích vývodů neměl § 234 c. ř. s. význam, stačí poukázati
k (omu, že má svou druhou větou umožniti, aby po ,případě mohl nabyvatel do sporu vstoupiti. Oovolatelka cituje na odůvodněni své~o s,tanoviska jen rozh. čís. 1617 a 1891 sbírky rozh. nelv. s., z nIchz vsak
žádné nedopadá na souzený příp«ct. Zabývati se otázkou, jak se v souzeném případě bude moci uskutečniti vymáhání pohledávky rozsu~kem
přiznané postupiteli a za sporu dále postoupené, vymyká se z ramce
tohoto sporu, týkajíc se právního poměru osoby třetí (nabyvatele)
k stranám sporu.
čís.

13974.

Ujednal-Ii majitel domu s třetí osobou před povolením vnucené
správy domu, že může zadarmo (bez dalších platů) do jeh~ smrti užl:
vati bytu v domě, nepozbyla tato smlouva platnostI zavedentm _~nuc~n~
správy. Vnucený správce musí převzíti i tuto smlouvu a nemuze treh
osobě vypověděti byt pro neplacení činže.
(Rozh. ze dne 23. listopadu 1934, Rv II 966/34.)

těchto

dúvodťi:

Právem byla žalovaná v rozsudku uznána povinnou zaplatiti žalobci.
Podle jasného doslovu § 234 c. ř. s. jest pro chod sporného řízeni nerozhodným, že žalobce pohledávku jure cesso ulplatňovanoU' za ~poru
postoupil zpět ,svému postupiteli, když zjištěno, že v době žaloby zažalovaná pohledávka mUl byla před žalobou skutečně postoupena a tedy
mu příslušela. Jest proto nepotřebné uvažovati, zda žalobce ještě v době
vynesení rozsudku byl věřitelem žalované čili nic. Nemá-li zcizení (postup) pohledávky, ve spor uvedené, vlivu na rozepři, nemá jei ani rozsudek, který jest procesní součástí rozepře samé. Postupem se aktivní
oprávnění žalobcovo ani rozsudek neměni (arg. zásada vy,slovená v rozh.
čís. 10.657, 11.132 a 4292 sb. rozh. nejv. s. a literatura ajudikatura při
tomto, posledním rozhodnutí citovaná). Vždyť za sporu mohou se postupem věřitelé vůbec stále měniti, aniž o tom soudu a odpůrci musí býti
něco známo. Nabyvatel by mohl do sporu vstoupiti jako hlavní strana
jen se svolením odpůrce, kterému lIemusí hýti lhostejným, koho b1)de

Žalovaný poskytl, než ještě byla na dům povolena ,~nuc~ná s,práva; .
majitelce domu zápůjčku, začež mu ta'to poskytla dOZlvotm bezplatne
užívání bytu v domě. Soudní výpověď, da,nou vnuceným správcem domu
7,alovanému pro nepl,;cení činže, pro c e s ni so II d P r v é s tol i c e
ponechal v platnosti. O d vol a c í s o u d výpověď zrušil. O ů vod y:
Vnucený správce vede správu s vyloučením dlu'žnika (§§ 99 a 130 ex. I.),
jen on hospodaří, pobírá užitky « jemu přináleží předsevzíti právní Je~
nání a úkony, jichž provedení vnucené správy vyžaduje, a, pokud k vykonu. správy to náleží, je povolán podávati žaloby (§ 109 ex. ř.). Smlouvou, procesním soudem zjištěnou, dlužnice přijala ?~ žalovaného až, d~
její smrti náhradu za to, že žalovaný exekutce tut,: castk~ poskytl. :yka
se tedy ujednání to hospodařeni na spravovanem majetku a uZltku
z něho. Žalobce jako vnucený správce jest vázán smlouvou dlUŽnIce
přes to, že byla sjedná?a před zavedením vn~ce.né, správy, jak z ~ámitek
jde na jevo, a jest povrnen tuto dohodu d?drzeh. Ze tomu !ak ,~ z~ uJed~
nání s dlužnicí před zavedením vnucene spravy ohledne uZltku plalI
i za 1i1nucené správy, plyne i z § 110 ex. ř., neboť podle ustanovem to11010 paragrafu vnucený správce jest též oprávněn požadovati od třetích
osob plnění povinná a zadrželá, patři-Ii k užitkům spravovaného před-
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mětu~ ~ímto ~stanovením .zachováv~jí se. v platností smlouvy sjednané
s dluzmkem pred zavedemm vnucene spravy a také z tohoto ustanovení
ply'.'e opr~vněn~st stanovíska, že smlouvy dlužníce jsou pro vnuceného
spravce zavazne. Nemohl tedy vnucený správce tento právní základ
~e~1 exek!;'tkou a ž,alova?ým přezíra~í a tvořití z poměru právního něco
]Ineho, nez podle puvodm dohody eXistuje, tedy tvořiti nájemní smlouvu
která n~ex~stuje, a vypovídati nájemní smlourvu při jeho stanovisku, ž~
t~to e~lstuJe proto, .že domáhá se.placení přiměřeného nájemného. Ponev~dz d?hoda mezI exekutkou a zalovaným byla prokázána, ml1sí vnu"
ceny spravce tuto dohodw dodržeti, a proto nemůže se domáhati vykli"
zení bytu, zej ména ne ve výpovědním řízení, ano náj emní smlouvy mezi
exekutkou a žalovaným nebylo.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Při právním posouzení věci (§ 503 čis. 4 c. ř. s. )jest schváliti úsudek odvolacího soudu, že majítelka domu ujednala se žalovaným před
povolením vnucené správy smlouvu, že múže zadarmo, t. j. bez dalších
platů do její smrti užíva:!i bytu, že tato smlouva nepozbyla platnosti
~"vedením vnucené správy, poněvadž vnucený správce musí převzíti
I takovou S,?louvu (§§ 109-111 ex. ř.). Má-li žalovaný pmti majitelce
domu osobm pohledávku na bezplatné užívání bytu do její smrtí nemůže
vnucený správce vypověděti mu byt pro neplacení činže podl~ § 1118
obč. zák.
čís.
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pOh~da .0 • n~hradě škody, způsobené zabezpečovacími opatřeními
z duvodu verejnych (§ 222 horn. zák.) nepřestává býti úkonem soukromoprávním tím, že k ni došlo při vodoprávním řízení ani tim že byla
pojata do koncesní listiny.
"
Dohoda, jíž obec (osada) v čechách vzala na sebe závazek hraditi
případné újmy režaistva, povstalé omezením dolového provozu naň
zeným~ozorčími, úřady s ohledem na vodovod obce, vyžaduje
své
platnosti usnesem obecního zastupitelstva a schváleni okresním výborem.

ke

(Rozh. ze dne 24. listopadu 1934, Rv I 1695/32 .)
žalujíd důlní společnost domáhala Se na žalovamé osadě D. v éech~ch. od~~od~ění, opírajíc s,e o dohodu se žalovanou osadou při vodopravmm nzem. Pro c e s n I s o udp r v é s t o líc e uznal podle ža~oby, ~ d ~ o I a c í s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: Žalobkyně opirá
za/o bm narok o dohodu, podle ní'ž se žalovaná obec zavázala nahraditi
žalobkyn~ cenw l1he}ného pHíře, který ponechala žalobkyně státi
k .ochrane vodovodu zal'Ovane. Žalobkyně odvolává se v tom směru na
prohlášení obce D. ze dne 17. května 1898, v němž zástupci obce ,0.

prohlašují, že, bude-li museti zů~t"t~.k udrže~i pramenů stá.tí .ochranný
uhelný pilíř, obec O. poskytne primerenou nahradu, a na pnpls Okresního hejtmanstvÍ ze dne 8. května 1899, kde se praví, že požadavku uvedenému v .odst. 10 se přisvědčuje, pokwd se týče neodporuje, a že se
tím konstatuje v tom směru smír. Avšwk tato dohoda jest neplatná a nezávazná z těchto důvodů, Podle § 84 vodního zákona má se řídicí komise pokusiti předem o smírnou dohodu stran, a, stala-li se, má ji protokolovatí a stmnám jako součást nebo náhradu úředního rozhodnutí
íntimovati. Oohoda nastupuje na místo úředního rozhodnutí. Činí-li však
dohodu obec, třeba, by byly splněny i další podmínky, zvláštními zákony předepsané. Podle obecního zřízení platn'ého v době dohody jest
starosta obce orgánem správu vedouCím a vykonávajícím (§ 51) a má
spravovati obecní jmění v mezích usnesení obecního výboru (§ 57).
Obecní výbor má podle § 31 bráti v poradu všechny věci, které nenáležejí k obyčejné správě jmění. § 97 vypočítává případy, kde usnesení
obecního výboru potřebují schválení okresního zastupitelstva. Prohlásíli-li zástupci. obce O., že souhlasi (neodporuji) požadavkům v odst. 10
uvedeným, nebo prohlásil-li zásŤl'pce obce, že nahradí škodu se zachováním ochranného pilíře spojenou, jde o. převzetí břemene a o zřeknuti
se určitých práv, dohoda přesahuje rámec obvyklé působnosti a správy
obecního jmění, přfslušejíd starostoví obce, a jde o úkon, k jehož platno'sti potřebí usnesení obecního zastupitelstva a i schválení okresního
zastupitelstva a byl proto vodoprávní úřad povinen zkoumati, zela dohoda jménem obce uzavřená byla obeenim a okresním zastwpitelstvem
schválena a, pokud předpoklad tento splněn nebyl, neměl dohodu schváliti před odstraněním této závady. Schválil-U správní úřad přes to dohodu, nestala se platnou a pro obec závaznou, poněvadž výrok vodoprávniho úřadu nemůže ve směru tom nahraditi scházejicí náležitosti
podle předpisů o správě jmění obecního a nenabývají takésoukromoprávní nároky spočívající na úmluvě ve vodoprávním řízení pojetím do
konsensu vodoprávní ochrany. Předmět úmluvy jest soukromoprávnim
poměrem a jest úmluvu takovou, považovati za sou:kromoprávní (Dr. Bo~
huš Procházka »české vodní právo« k § 84). Žalovaná strana namítá
ve sporu, že existuje usneseni obecního a okresního zastwpitelstva, kterými prý dohoda byla schválena, opak nebyl prokázán, ba žalující strana
sama se neodvolává na schválení. Nebylo-li však schváleni, jest úmll1va
neplatnou a není proto správným úsudek soudu prvé stolice, že nedostatek schválení není podstatným, protože obec byla vždy k jednáním
obesílána, pří nich zastoupena, podání u úřadů činila a taMé návrhy uči
nila v této věci a nechala vejíti konsens v právní moc, z čehož prý jest
uSl1zovati, že pravou vůlí obce by/o, vymoci bezpečnostní opaHení pro
vodovod za přiměřené odškodněni. Nedostatek schválení a následkem
toho neplatnost dohody nemůže býti zhojena ani tím, že starosta obce
pswl dne 17. prosince 1924 žalujíd společnosti, že obec jest ochotna
vstoupiti do jednání o koupí uhelného pilíře, aní jeho dopisem ze dne
12. dubna 1910, poněvadž i těmto listinám scházejí podmínky výše uvedené a mimo to v dopise ze dne 17. dubna 1910 výslovně Se praví, že

-
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podle usnesení obecního výboru· nemůže obec D. uznati podmínky konsensu okresního hejtmanství ze dne 8. května 1899. To, že žalovaná
obec začala se stavbou vodovodu před udělením úředního schválení
vodoprávním úřadem, nemění nic na věci, IPoněvadž dodatečně řízení
vodoprávní provedeno bylo, a'le dohoda při něm nebyla platná, a nemohl proto vzejíti závazek obce proti žalobkyni pokud se týče proti její
právní předchůdkyní, a poněvadž žalobkyně opírá nárok jen o dohodu;,
není nárok žaloby odůvodněn a bylo jej zamítnouti, aniž bylo třeba zabývati se bližším výkladem § 106, 170, 171 a 222 horního zákona, jichž
se strany dovolávají.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni.
D

ů y

o d y:

Žalob ní nárok dovozuje se z dohody stran, uzavřené při vodoprávním řízení dne 23. srpna 1898 mezi osadou D. a Důlní společností a
konstatované v doclatečném vod'oprávním konsensu, t. j. ve výměru
okresního hejtmanstvf ze dne 8. května 1899, dle níž osada D. vzhledem
k tomu, že vodovod zřídila bez předchozího úředního povolení, vzala
na sebe určité závazky, mezi jiným i závazek nahraditi Důlní společnosti
(jejím právním nástupcům) škodu·, která by této mohla vzniknouti tím,
že by homími úřady bylo v budoucnosti ve prospěch vodovodu nařízeno
nějaké bezpečnostní opatření podle § 222 obec. hor. zákona. V souzeném případě jest předem řešiti otázku, zda dohoda jest povahy veřejno
právní, zda ll'zavřena za intervence vodoprávního úřadu při vodoprávním
řízení, upravuje právní poměry vodním zákonem normované, takže dohoda ta nastoupila 'll a mís t o rozhodnu~i vodoprávního úřadu a nabyla tím vodoprávní povahy, čímž založena byla příslušrnost správního
úřadu, či zda jest povahy soukromoprávní, úmluvou o soukromoprávní'ch poměrech vodnhn zákonem nenorrnovaných, která sice ve vodoprávním řízení byla uzavřena, avšak jsouc vodoprávnim úřadem v dů
sledku předpisu § 84 po,slední odstavec vodního zákona jen protokolována a noUfikována, byť i pojata byla do konsensu, vodoprávní povah V
nemá a její přezkoumání po věwé i formální stránce náleží řádným
soudům. Jest souhlasiti s rozhoclnutím nejvyššího správního soudu
čís. 11.354 A/1916 sb. Budwinský, rozlišujícím v tomlo směru přesně
mezi dohodou povahy spukromoprávní a veřejnoprávní ve vodoprávnim
řízeni uzavřenou (viz též Procházka: »české vodlní právo« u §§ 75 a 84
vod. zákona) a připomenouti, že ,stejný názor vyslovilo již i rozhodnutí
čís. 10.004 sb. n. s., takže nelze míti za to, že snad každá dohoda stran
neb účastníků, v řízen,í' vodoprávním o zájmech tam zastoupených uzavřená, bez ohledu na podstatu a povahu právních poměrů Illeb zájmů,
které upravuje, již tím, že byla uzavřena při vodoprávním řízeni nebo
pojata do vodoprávního konsensu, nabývá povahy veřejnoprávní. Uvedenému názoru svědčí § 75 vod. zákona, neboť určuje' příslusnost politického úřadu t o I i k o »v zál'ežilostech týkajících se podle tohoto
zákona užívání neb svozování vody aneb bránění vodě«, tedy v záleži-

•

v·

to~~~h~,;~:o~sa~~

čís.

13975 -

1211

vod ním z á k o TI e m upraveny, z čehož a contrario
na vyloučení této přísluš~o~ti všude. tam, kde j~~ ~

;~ávní P?;ěrY;á:fo~í~:~cí tont~ž nú~~~á~~d~;;~~~í z;l~~n~u~~zn~?~~~u
~~~~:~;~Ood~Ch p~áv

(na př. § 94 vod. zá~ona), ane.b ~~Iil~il ~:r;z~~~
"t' se o' docílení dohody (§ 88 vod. zakona), pn
,P
"'
snaZI I
.
~"
. tázky kterazto
zá'mů účastníků se pokusí o smírne v~:lzem sp?rn~ o,. >.'
. i
ldhoda účastníků pak, uzavřena sice pn vodopravnlln llzem a ~na?
~ojata clo vodoprávního konsensu, netvoří v~astní p~edmet :Odopr~;:tm~
I..
' '1 ~ ", . , ~red vodoprávní úřad, nybrz Jest uradem t!ln Jen
.
nzem na eze]lcI op
.
,.
,
pravu
kována a nenabývá :proto, spočívá-li upraveny Ipravm pomer v I t '
oukromém, povahy veřejnoprávní. Za takov?u samo~tatnoll v ~s m
~ředmět vodoprá\Oního řízení netvořicí otázku Jest pov~zovatr I :,taz~~
n á hra d y š k o d y, způsobené zabezpečo~acími op~tremml z. uvo u
~ . 'ch (§ 222 obec. hor. zákona). Nelll normovana vO~'lllm n~bo
~~~;!i: zákonem a jest s v 00 u p o v a,~ o ~ otázk~o~ .soukrOl~eho pr~va~
svým podkladem z §§ 1293 až 1295 obc. zak: prystr~l, pr~očeznen.1 ,pred
mětem řízení před politickým, pokud se tyce ,ho~mm u;adem (§§ 222,
170, 171 obec. hor. zákona). Nároky z uvede,ne .nahradn:. povl~nostr odvozené jsou tedy nároky ryze soukromopravlllml a, pr;padn~a d?hoda
účastníků, uzavřená za řízení u politického úřad~.' at ~pfl u~~elel~1 konsensu k z<ómýšlenému dílu - v projednávaném pnpade k~ '::IZel11 vodo~
, du _ aneb při pozdějším stanovení ochrannych opatre,hl v ?IOVOZ~
~~Jovén; podle § 222 ob. hor. zitkona, .nepř~stá.v~á proto, .ze doslo k ll!
za řízení a před horním nebo vůbec pohlIckym uradem, bytl akte:n SOUr
kromoprávním a této své povahy nemůže vzhledem k ~Ol!1lu: co ]lz shor~
řečeno, pozbýti ani tím, že pojata byla do kon.sensm hsh:,y. ~o plal!
i o dohodě, kterou osada D. v~ala na sebe záv~zek h:~ÚllI, pnpad~~
újmy těžařstva, povstaléomezemm pr?vozu dol~veho:~nan.zenym d~zo .
.. : 'r~a,dy s ohledem na vodovod teto obce, oe,z mednlho schvalem,
clml u
, .. d '
1'1 . h Vy
zří!zeného a teprve dodatečně po oné clo,hode Ufe ne se 1Va e~e~ o' .. e=
cházeje z tohoto názoru právem odvola~l' ~oud, ~hledav ,se k resem ! .
iímu pří'slušným, zabýval se otázkou, namltkou zalovan~ obce ~a pre~
třes uvedenou, zda dohoda, o kterou jde, jest po~dle pravl;lch predplsu
platná, ana byla uzavfenaJ místním starosto~. a d~e.ma :adlllml bez usn~:
seni obecního zastupitelstva (§ 31 obec. znzelll ceskeho) al:ebyla ,tez
schvál~na nadřízeným orgánem, okresním výborem ,(§ .?7 .ces; obec.
zřízení), ač šlo o dohodu, kteroOu obec přejala značne :l'Zl~e b:emeno
~ která tudiž nepochybně přesahovala ram~c obvykle pusOh"o~tl a
správy obecního jmění. Zkoumaje platnost. a zava.znosl clo~?dy, plavem
dospěl odvolací soud k závěru, že usnesem obe:mh? za'Stupltelst~a bylO
v souzeném případě nutným, stejně jako schvale~l. ol<resn;m vyboren;,
že však obojí chybí, pokud se týče ne?ylo p,rokazano,. a ze Jes! !U~lZ
dohoda po zákonu neplatná. Nepochybll~ tudlz odv,nIacl soud, kdyz zalobu z tohoto důvodu jal<o neopodstatnen,:u z~mttl, a poukazuje se
k bližšímu odůvodnění na příslušnou část duvodu napadeneho rozsudku,
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s nimiž nejvyssI soud souhlasi a jež vývody dovolacími nejsou vyvráceny.
čís.

stát

neručí za škodu
II vojenského

n~l~z~ného

13976.

(na Slovensku) výbuchem

ručního

granátu

cvičiště, nelze-li vojenské správě přičítati za~

vtnem.
(Rozh. ze dne 24. listopadu 1934, Rv I 1822/32.)
Nezleti1ý žalobce nalezl nedaleko vojenského cvičiště na Slovensku
granát, rozbušku ručního granátu, jež vybuchla a těžce ho poranila. ž"lobní nárok proti českoslo\"enskému státu (vojenské správě)
neuznal pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e (krajský soud civilní
v Praze) důvodem po právu. O d v o 'I a c i s o u d 'napadený r,ozsudek
potvrdil. D ů vod y: OdvolMel se snaží dovoditi, že prohlidka terenu
po střelbě ručními gramáty byla nedostatečná, že byla provedena nedbale, "na vojenská správa nekontrolovala počet gramátů za cvičení použitých a nepoužitých a skutečně vybuchlých. Než odvolatel zapomíná,
že v souzeném případě nebyl žalobce zraněn ručním granátem, nýbrž
jeho rozbllškou, sou,částkou granátu. Nerozhodno je, zda Jan K několik
dn~ po nehodě na.šel v témže mís~ě prázdný granát, ježto podle výpovědi
svedka B-a granat ten vyryla svmě, takže je zjevno, že tu jde o granát
(k~s granátu) zapadlý do země rozryté prasaty, takže není divu, že
vOjáci při prohlídce cvičiště a jeho okolí po střelbě naň nepřišli. Tak
tomu mohlo býti i ohleclně rozbušky žalobcem nalezené kteroužto možnost připustil svědek Vilém Š. Aby z takových možno;tí, jimž se nelze
vyvarovati ani při sebe větší pozomosti, nepřišel nikdo k úrazu, tomu
mělo zabrániti, že po prohlídce tménu byly tam umistěny dvě výstražné
tabulky, i s maďarským nápisem, že choditi do ohroženého prostoru je
zakázáno' a životu nebezpečno, a že před cvičením bylo v obci vybubno'váno, že nález podezřelého železa nebo náboje jest hlásiti, a že dotýkáni součástek je ži,votll' nebezpečné. Ohroženým prostorem bylo nejen cvičiště SiLmo, nýbrž i jehú okolí, takže je nerozílOdno, že žalobce
našel rozbušku mimo ohražené cvičiště. Prvý soud zjistil, že vojenské
orgány i při střelbě i po cvičení'.učini]y všechna možná opatření, by nevybuchlé gmnáty nebo jich součástky byly zničeny, a že i cvičiště i jeho
~l<olí byly p? cvičení vojskem důkladně prohledány, nalezené kousky
zeleza ziLkopany a nevybuchlé granáty a wzbušky k v)'buchu přívedeny.
žalující strana jako zavi'nění vojenských orgánů vytýkala v řízení před
prvou stolicí, že pře'S veškeré služební předpisy nebylo při sbirání nevybuchlých granátů postupováno s náležitou 'opatrnosH, kteréžto tvrzeni
bylo však zjištěnými skutečnostmi vyvráceno. V § 92 ústavní listiny se
praví, že pokud stát ručí za škodu způsobenou nezákonným výkonem
veřejné moci, určuje zákon. Takový zákon platný pro historické země
republiky československé dosud vydán nebyl. Co se týče Slovenska
nastupuje ovšem na místě zákona zmíněného v &
" 92 ústavní listiny
. ,
mční

121.3

'raxe, normy ustálené pravotvornou ~inností so:ud~. Podle tét~ praxe
P, ak má-li býti uznána povinnost statu nahradlŤ1 skodu, se vzdy vy;~duje jako nezbytná podminka, že orgánu, jenž škodu zt:ůsob!~, lz~
řičí tati ",vinění (srov. rozh. čís. 3279 sb. n. s.). V souzenem pnpa'~e
~šak nel~e přičísti vojenské správě zavinění, i kdyby byl? pravdou, z~
žalobce naIezl skutečně mimo cvičiště nevy~uchlo,:.~o.zbusku. od CVlčem
konaného dne 21. června 1929 na vojenskem cVlclsŤ1:.zeJmena nedb3'~
lost při sbírání nevybuchlých granátů nebo jich ~oucastek n~. CVIČ;St~
a v jeho okolí, neboť je zjištěno, že ~ojens~á sPlava d?ala VSI n~ozne
opatrnosti a že se zachovala podle predplsu. ~a,sel-h. pres bedl;ve vykonanou prohlídku cvičiště aJ jeho okolí v dolme u VI?IC v N. zalobce
nevybllChlou rozbušku granátu, nelze l;,luvI!1 o. hrube nedbalosŤ1 vojenské správy, nýbrž jen o nešťastné na.h.~de vOJensk.?u spr~\"o,: nezaviněné, již při největší opatrnosti ~ylo':'CI:1 nelze a JIZ, prave;ne~o zameziti poučení obyvatelstva v okoh, zeJmena ob~~a,t~lu vN., .ze je ne~
bezpečné dotýkati se předmětů podezřelých na CVICISŤ! ne?o v Jeho ,ok?h
nalezených a že předměty ty jest odevzdatI. žalobce, s~ Ť!m~o poucemm
neřídil a nedbal ani výstražných tabulek tam ~nllstenych, !ak~oh p~o
14letý chlapec mohl již při normální pozornosŤ! (§ 1297 obc. zak.) byŤ!
si vědom nebezpečenství svého počínání.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovol árií.
Důvody:

V žalobě opíral žalobce nárok na náhradu škody o nedbalo~t ~oje~
ských orgánů, které prý zanechaly mimo ohradu strel?lCe na miste kazdému přístupném, ruční granát, který našel zalob~e a Jen~ mu v. ruce Vt
buchl. V přípravném spisu dovozoval povInnost za~ov~neho ~tatu k nahradě škody i objektivním ručením podle obdo~y s rU'cen~mzamest~av~tele
nebo provozovatele ne?ezpečného průmy~lov;ho podmku,. odvolav~j e s;
na stálou soudní praXI, platnou v oblastJ prava slovenskeho, ktere pry
je použíti i v souzeném případě, ježto se úraz stal na Slov~~sku. Že nelze
přičítati nedbalosti vojenským orgánům, které ~yly pov~rel:y prov~de
ním předepswných opatření, by ~Y!o zam~~~no uraz~, zeJmena odkl~ze
ním nevybuchlých ručních granatu neb Jejich sou.častek po .. ~vlče~l, ~
že naopak bylo postupováno s největší ob~zřetnosh' . .ct0~odll)lz spravne
odvolací soud a stačí poukázati v té příČině k vysŤ!zoym duvodu.m napadeného Irozsuclku. Uvádí-li dovolámí, že ,přece Jen ,n,en:ohla byŤ! zachována všecka opatření, když kromě případu, o neJz Jde, b~l y~dl~
zjištění odvolacího soudu v neohraženém 'prostoru nalezen Jeste ]lny
granát, a poukazuje-li k výpověděm svědků a d?voz~je z ~ich r~7Por
se spisy vzhledem k uvedenému závěru, že vOJenska sprav.a ,ucmll~
všecka opatření k zamezení nehody, jest k, tom;, podo!~nouŤ1, z,e n~TI1
v lidské moci aže není ani vhodných prostredku, by ,pn .sebe pres~~J:
šÍm a důkladnějším pátrání mohlo se býti uvarováno 'prehlednuŤ!, zvlaste
když ze zjištění nižších soudů vyplývá, že části (rozbušky). gran~tů ~a
rývají se také do země. Jak si dovolání předstaVUje prohhdku onroze-
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ného prostoru mimo povrch, neni jasno. Nelze přece po každém cvičení
rozorati celé cvičiště i ohrožený prostor mimo ně. Pouhým odpočítáním
granátů použitých při střelbě nebylo by zpomoženo, vždyť i tu zbyly
by po případě nebezpečné s'Oučástky (rozbušky), které zapadly, aniž
by mohly býti nalezeny. Ostatně tvrzení, že vojenská správa nekontrolovala počet použitých a nepoužitých a skutečně vybuchlých granátů,
bylo novotou již v odvolacím řízení a nelze k němu přihJí.žeti ani v ří
zení dovolacím (§§ 482,513 c. ř. s.). S obvyklými prostředky nelze tedy
vůbec vystačiti a jest počítati také s 'Opatrností těch, kclo se pohybují
v blizkosti střelnice. Proto také byly v ohroženém prostoru umístěny
výstražné tabulky a vybubnováno, že nález podezřelého železa nebo
náboje se má hlásiti a že dotýkání s'Oučástek je životu nebezpečno.
Svědci, o !,ichž .se dovoliní zmiňuje, projevili jen názor, zda a jak dle
JeJIch zkuseno'stl se mohly rozbuška a snad i granát oci,tnouti mimo
ohražený prostor. Tím však nebyl vyvrácen a není proto ani v rozporu
s těmito výpověďmi závěr odvolacího soudu, že vojenská správa učinila,
~o ,bylo v iejí moci, aby nehodu od'vrátila. Z toho, co uvedeno plyne,
ze zalovanemu státu' (vojenské správě) nelze přičítati zavinění na úrazu
žalobcově. Ale ani s hlediska práva platného v právní oblasti slovenské
a podkarp"toruské nelze činiti žalovaný stát za úraz zodpovědným. TaHI
sIce platí právní pravidlo, že každý, kdo udržuje nebezpečný prumyslový
p~ovoz, ručí,za škodu, která postihne jeho zaměstnance nebo jiné osoby
nasledkem .ura~u v provo::~"v O~?ru nebezpečné živnosti, 10 i tehdy,
nelze-lt majltelt provozu pnclslt zadnou neopatrnost a přes to že učinil
náležité opatření na odvráce'ní úrazu. Nebezpečným jest provoz, účin
k~jí-lt v,něm syroje hnané přírodn,í silou (srov. Fajnor-Zátureckí': Nástin
sukromeho prava' str. 360). Tohoto pravidla nelze však použíti na souzený případ, poněvadž výkon státní moci, k němuž náleží i udržování
a vt~vik vojska, nelze srov,návati s průmyslovým podnikem a proto ani
pouzlÍ1 norem k tako.vému podniku se vztahujících. Má-li býti uznána
povmnost stá t u k náhradě škody, vždy se vyžaduje, aby mohlo býti
orgánu, který škodu způsobil, přičítáno zaviněni. To platí arci jen za
n?rmálních poměrů, po pfípadě. ještě za dalších podmíneJk (srov. rozh.
ČIS. 3279 sb. n. s.). Ze vsak VOjenské správě V souzeném případě nelze
~ů~ec přičítacti zavinění, bylo již dovoděno. Z předChozích úvah vyplývá,
ze je~t nero~hodno, zda, ~ředmět, jímž úraz ~alobcův byl způsoben, byl
gr<:rnat neb jen Jeho součastka, pkého byl puvodu a zda četnické oznámení bylo úplné neb kusé.

,
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Úrazové pojištění dělnické.
, Z~ podnikatele ve smyslu § 46 zák.ona .o úraz.ovém P.ojištěni dělnic
~e~ jest P.okládat~ je~ to!;o, ,l!a jehož účet (risiko) se děje provoz. Lh.ost~tno, kým byl delntk prthlasen k úraz.ovému pojištění, u koh.o byl při
hlasen, u koho hyl V době úrazu zaměstnán a kým mu byla vyplácena
mzda.

o tom, koho jest považovati za P.odnikatele ve smyslu § 46 úraz.
zák" rozhoduje soud, nil<oliv úrazová poji~ť.ovna.
(Rozh. ze dne 24. listopadu 1934, Rv I 10/33.)
žalobce byl dělníkem stavební společnosti v K, jež ho poslala ještě
se dvěma jinými dělníky žalované firmě W., aby tam vysekal koleje
z betonového bloku. Při této práci dostal se žalobce pravou nohou mezi
jedoucí VlIZ elektricky poháněného »posunovacího jeviště" a mezi stěnu
betonového bloku a byl tak poraněn, že mu musela býti odňata noha.
žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na firmě W. náhrady škody
podle předpisů občanského zákona. Žalovaná vznesla mezitímni určo
vací návrh, že úraz žalobcův byl nehodou v provozu ve smyslu zákona
o úrazovém pojištění dělnickém a že žalovaná byla ohledině této nehody
podnikatelkou. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e mezitimním rozsudkem zamm mezitimní určovací návrh žalované. O d vol a c í s o u d
změnil napadený rozsudek v ten .fo'zum, že zjistil, že žalovaná firma
byla při úrazu žalobcově k žalobci v poměru podnikatelky ve smyslu
zákona o úrazovém pojištění dělnickém. D II vod y: Neprávem dovolává se mezitimní rozsudek k odůvodnění svého právniho názoru ustanovení §§ I odst. (2) a II odst. (2) zák. o úr. poj. děl. Tato ustanovení
vztahují se jen na práce, které se konají na stavbách prováděných živnostenským podnikem stavebním. Při stavbách prováděných živnostenským poclnikem stavebním pokládá se podle oněch ustanoveni stavební
podnikatel vždy za provozního podnikatele, pokud jde o dělníky zaměst
nané v tomto podniku. O takový případ tu nejde. Stavební společnost
v K neprováděla stavbu, da,la jen několik ze svých dělníků k disposici
žalované ku !provedení určitých prací. Tyto práce, vysekávání kolejnic
a nové jich uložení, provedla žalovaná strana dělníky částečně vlastními,
částečně danými jí k disposici stavební společností, mezi nimi též žalobcem. Všechny tyto práce prováděli dělníd pod vedením technického
úředníka žalo,vané firmy. Z toho vychází najevo, že nešlo o stavbu prováclěnou žalovanou stavební společností v jejím provozu. Práce ty byly
provedeny jen v zájmu žalované ana její účet a nebezpečí, neboť šlo
o rychlé odstranění překážky, bránící provozu sklárny. Přichází proto
v úvahu ustanovení § II odst. (I) z<'vk. o úr. poj. děln., podle něhož jest
pokládati za provozního podnikatele toho, na čí účet se provoz děje,
tudíž toho., kdo nese nebezpečí provozu a užitek z něho. Jako taková
osoba 'příchází v souzeném případě v úvahu jen žalovaná a jenom ji
jest tedy považovati za provozniho podnikatele v'e smyslu zákona o úr.
poj. děl. Bezvýznamným je, že žalobce nebyl ve služebním poměru k žalované straně, že mzdu nedostal vyplacenu od žalované strany, nýbrž
od svého zaměstnavatele, stavební společnosti v K, že touto společností
byl II úrazové pojišťovny přihlášen k pojištění a že tato společnost za
něho platila pojistné příspěvky, jelikož dělníci pracující v podniku podléhajícím podle § 1 Úr. zák. pojistné povinnosti jsou pojištěni již samým
zaměstn"ním a bez ohledu na smlouvu, která je podkladem tohoto za-
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městnání. Posléze se ještě podotýká, že jest vytknouti doslovu mezitím_
ního určovacího návrhu potud, že se též navrhuje zjíštění, že tu jde
o podnikový úraz žalobce ve smyslu úrazového zákona. K takovému
zjištění rozsudkem není, soud příslušný, ježto řešení otázky, zda tu jest
úraz ,podnikový ve smyslu úrazového zákona přísluší jen úrazové pojišťovně. Proto byl ve výrokul tohoto odvolacího rozsudku zjištěn jen
právní poměr, na který se návrh žalované zřejmě vztahuje.

N e j vy Š š í s o u d

nevyhověl

dovolání.

Důvody:

V tomto období sporu jde jen o otázku, zda žalovaná byla proti ža~
lobci v době jeho úrazu podnikatelem ve smyslu § 46 úraz. zák. Jak
z poukazu § 45 zákona na § 11 jest patrno, je pojem podnikatele v§§ 45
a 46 cit. zák. totožný s pojmem podnikatele podle § 11. Podle odst (1)
tohoto paragrafu pokládá se za podnikatele ten, na jehož účet se provoz
děje. Je tedy podnikatelem ten, koho postihuje hospodářské risiko podoiku (rozh. čis. 6538 sb. n. s.). Tato zásada nedoznala změny v odst. (2)
§ 11 cit. zák., nýbrž byla tam jen blíže provedena pro obor stavebních
podniků (§ 1, odst. (2) Úr. zák.). Při provádění stavebních prací bývá
zpravidla súčastněno několik ži\Onostníků, jichž podniky podléhají úrazovému pojištění podle § 1 odst. (2) úro zák. Pro takové případy stanoví zákon v § 11 odst. (2) úro zák., že každý z těchto živnostníků,
který na stavbě provádí práce na vlastní účet (rísiko), je samostatným
podnikatelem. Předpokladem je tedy i tu, by živnostnik na stavbě prováděl práce ,na vlastní účet. Sta'Vební spoleonost v K. podle zjištění nížších soudů nepřevzala provedení stavebních pra'cí v podniku žalované,
nýbrž jen propůjčila jí několik svých dělníků k pracem, jež sí žalovaná
jinak svými vlastními pracovními silami a pod vlastním vedením a zodpovědnosti ve své továrně prováděla. Hospodářské risiko těchto prací
nesla žalovaná a nikoliv Stavební společnost, jež na ,práce ty neměla
žádného vlivu. Právem proto vyslovil odvolací soud, že za podnikatele
prací, při> nichž se žalobci přihodil úraz, pokládati jest podle §§ 11 a 46
úr. zák. žalovanou. Ježto pokládati jest za podnikatele jen toho, na čí
účet (ris.iko) se provoz děje, je nerozhodno, kým byl dotyčný dělník
k úrazovému pojištění příhlášen, II koho byl v době úrazu zaměstnán
a kým mu byla vyplácena mzda. Soud ovšem je váz"n rozhodnutím úrazové pojišťovny, že jde o úraz podnikový, tato však nerozhoduje o tom,
koho jest pokládati za podnikatele ve smyslu § 46 Úl'. zák., nýbrž rozhodování o tom přísluší soudu.
čís.
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Smírem (§ 1380 'Obč. zák.) z doby před účinností zákona ze dne
14. července 1931, čís. 125 sb. z. a n., o náhradě škody způsobené za-
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městnanci nesprávným přihlášením služného pensijnlmu ústavu, nebyly
llaroVtlány i vyšši nároky zaměstnance podle zákona čís. 125/1931
sb. z. a n.

(Rozh. ze dne 24. listopadu 1934, Rv I 603/33.)
žalobce byl zaměstnán u žalované firmy jako soukromý úředník, pobíral plat vyšší než 9.000 Kč ročně, byl však přihlášen do !,ižší třídy pensiiního pojištění, než měl býtí přihlášen podle platu. Zalovana hr~na
výrovnala roku 1930 mímosoudně škodu, jež tím žalobci vznikla. Za~
lobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na žalovaném, by mu žalovany
nahradil i rozdíl, oč by se jeho starobní důchod zvýšil podle pozděl'
vydaného zákona číslo 125/1931 sb. Z. a n., kdyby byl býval žalov"ný
správně udával výši služebního platu žalobcova. Pro ce sní s ~ u cl
p r v é s tol i c e (pracovní sond) uznal podle žaloby. D ů v o cl y: Soud
má za zjištěno, že mezi stranami bylo ujednáno služne 2:500 Kč a normální byt takže skutečné služné činilo více než 9.000 Kč ročně. Na základě výpovědi Dr. Otty P-a zjistí I soud, že dne 28. února 1930 přišel
k němu žalobce, by podal na žalovaného žalobu o náhradu škody, poněvadž ho žalovaný přihlásil s menším platem k pesíjnímu ústavu. K žalobě nedošlo, poněvadž žalovaný uzavřel s bankou S. pojíštění na dů
chod pro případ úmrtí žalobce a jeho choti. Důchod úplně v~rovnal
tehdejší nároky žalobce ohledně nižšího vyměření důchodu.· Zalobce
dostal, nač měl podle tehdejšího zákona nárok, a byl také spokojen. Ani
písemný smír allli dohoda nebyla sepsána. Jest zjištěno, že rozdíl zvýšení důchodu žalobce podle § 177 a pensijního zákona v doslovu zákona
125/31 způsobený nesprávným hlášením požitků v roce 1920 až 1928
činí 432 Kč ročně. Soud uznal podle žalobní prosby, vyoházeje se stanoviska, že žalovaná strana ručí podle § 1295 obč. zák. za veškeru
škodu, kterou žalobcí způsobila nesprávným přihlášením požitků k pensíjnímu pojíštění. Touto škodou je nejen škoda, která byla známa v d·obě
srnku, nýbrž i škoda, která vznikla tím, že pozdější zákon přiznal žalobci další výhody z pensijního poměru, na které strany nemohly při
smíru pomysleti, poněvadž jim nebyly známy. Strany sice.mohlypři
smíru po případě další nároky do budoucna: dospělé jednou pro vždy
vylouéiti, což se však v souzelllém případě nestalo, a strany proto neměly úmyslu další nároky výslovně vyloučiti. proto ručí žalovaná i za
další škody, které nastaly žalobci zákonem čís. 125/31, poněvadž žalobce měl by na zvýšení důchodu podle třídy XVI nárok, kdyby byl
správně příhlášen k pensijnímu pojíštění. O d vol a. c í s o u d žalobu
zamítl. D ů vod y: Z duvodů napadeného rzsudku jest patrno, že první
soud pokládá ujedlnání stran v roce 1930 za smír. Tento názor není
správný, neboť ujednání. nevykazuje podstatné náležitosti smíru, jak je
st",noví § 1380 obč. zák: Slra'ny se dohodily jen o tom, jak žalovaný
splní závazek k náhradě škody. žalobce sám již v žalobě uvedl,že žalovaný mu tehdy škodu skutečně nahradil. šlo tudíž vlastně o zaplacení,
kterým ve smyslu ustalllovení § 1412 obč. zák. obligační nárok žalobcův
Civilní rozhodnutí XVI.
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zanikl a žalovaný škodnou událost odčinil. Chtěl-li žaloÍ)ce zavázati žalovaného i pro při pad nové zákonné úpravy staroÍ)ního důchodu, muselo
by se tak státi výslovnou úmluvou: Taková úmluva vša~ ne.byl~_ tvr.zena,
tim méně prokázána. Ani žalovany nemohl by se domah~t:.snlz~m jednou již vyrovnaného závazku, kdyby zase naopak pozdejslm zakonem
,tarohní důchod byl zmenšen.
N e j v y Š š í s o u d obnovi-l rozsudek' prvého soudu.
Důvody:

Soudy nižších stolic rozcházeji ~e v nazir~ni na ujednání. stran
z roku 1930. Soud .prvé stolice klade duraz na to, ze mezI stranami UJednáno bylo tehdy na r o v n á TI í o nároku na náhradu škody způsobené
žalobci nesprávným přihlášením slu~ného pensijnímu ústavu. Z té okolnosti, že se stmny clohodly o vyrovnáni. nároku žalobce podle tehdejšího
doslovu -zákona ze dne 21. února 1929 ČÍ<s. 26 sb. z. a n., usuzuJe soud
prvé stolice, že nemohly před~~dati pozdějšI, v~voj zák~n?dárství ~.~.e
mohly vyrovnati i nároky dalsl, pokud map zakl ad prave v pozdejslm
zákoně ze dne 14. července 1931 čís. 125 sb. z. a n. Soud odvolacl projevuje naproti tornu názor, že vůbe<: nešlo

.0

n<:rovnání, -

a~ v ~~lší~

hovoří, že se strany dohodly o zpusobu, pk zalovan~ splm SVUj, za-.
vazek k náhradě škody - a zdůrazňuje, že žalovaný skoJ-nou. udalost
odčinil tím že škodu skutečně nahradil, že ji tedy zaplatil a že tim podle

§ 1412 oÚ. zák. zanikl nárok žalobce. Názor odvolacího soudu jest
právně mylný. Odvolací- soud nezměnN zjištění. soudu I. stolice na z;;kladě seznání svědka Dr. P-a. Oba soudy hovoří o náhradě »úplné«, po

případ.ě »veškeré«, ale obmezují ji shodně PO~U?, že šlo O škodu zj!š~ě~

oou podIe tehdy platných zákonných předpISU. Podle tohoto zjlstem
jest vycházeti ze základu ujednání, jímž byla smírná dohoda stran, Jak
o povinnosti žalovaného k náhradě škody, tak o výši a o způsobu náhrady. Podle toho, jak průběh jednání vylíčil Dr. P. a j<>k jej zjistil pracovni soud, šlo v souzeném případě o narovnání ve smyslu § 1380 obč:
zák. a jest pouŽí.ti pro posouzení ujednání téhož zákonného ustanovem
jakož i následujících, zejména § 1389 obč. zák, .že nel:e poklád~ti za
vyrovnané nároky, na něž stmny nemohly mys!~tt; Po uCN:nostt zak~l:a
čís. 125/1931 sb. z. a n. ukázala se teprve dalsl skoda a zalobce muzC
poiado.vati. její náhradu. Výše této škody nebyla již dovoláním napadena, bylo proto již z toho dúvodu dovolání vyhověno.
čís.
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Vyrovnací řád ze dne 27. března 1931, čís. 64 sb. z. a n.
.
Podle § 55 vyr. ř. stačí, převzala-Ii i jiná třetí osoba záruku za plné
uspokojení pohledávky věřitele, leč že by šlo o pouhé dotvrzeni závazku
již dříve založeného. Tím nabyl věřitel zvláštní výhooy před ostatními
věřiteli, ovšem jen, byl-li vy r o v fl a c í m věřitelem, nikoliv byl-Ii vy_o
lučovatelem.

(Rozh. ze dne 24. listopadu 1934, Rv I 2161/34.)

žalobce byl ve s-Iužebním poměru u společenstva c., z čehož mu
vzešly proti spo-Iečenstvu nároky, za něž se žalova.ný dne 1. prosince
1932 zaru·čil. Dne 29. září 1932 bylo o jmění společenstva C. zahájeno
vyrovnací řízení a napotom byl na jeho jmění vyhlášen konkurs. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na žalovaném z..placení zaručené pohledávky. O b a 'll i ž š í s o u dl y uznaly podle žaloby, o d v ol a c í s.o u d uvedl v otázce, o nIž tu jde, v d ů vod ech: Pokud
odvolání vytýká vadnost řízení, ježto se prvý soud .nezabýval námitkou
neplatnosti závazku, žalovaného podle § 55 konk. ř. vzhledem k tomu,
že na nákupní a prodejní družstvo c., společenstvo s r. O., jehož jménem
smlouva se žalobcem byla uzavřena, byl vyhlášen konkurs, není tato
výtka opodstatněna, poněvadž prvý soud v rozsudku správné uvádí, že
žalobce uplatňuje tou.to žalobou jen protí žalovanému nárok ze zaručení,
tedy z osobního závazku žalovaného, při- čemž otázka zkrácení ostatních
věřitelú spo.lečenstva C. vůbec nepřichází v úvahu, a toto stanovisko
soudu prvého jest úplně správné a nepntřeboval se věd ve vytýkaném
směru zabývati.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil
věc prvému soudu, by doplně řízení, znovu rozhodl.
Důvody:

Podle § 55 vyr. ř. jest neplatná úmluva dlužníka fl. e boj in Ý c II
" s o b s některým věřitelem, kterou se mu z podnětu vyrovnacího řízení
nebo třeba jen z nějaké vzdálené souvislosti s ním poskytují zvláštní
výhody proti ostatním věřitelům stejného druhu. Podle' zjištění ni·žších
soudů bylo o jmění společenstva S. dne 29. zátí 1932 zahájeno vyrovnaCÍ řízení a sporná dohoda, jíž žalovaný převzal záruku za úplné zaplacení žalobcových nároků, stala se dne 1. prosince 1932. Nižší soudy
nezjistily, zda bylo v tento den vyrovnací řízení již pravoplatně potvrzeno čili nic, ačkoli tato okolnost má význam pro posouzení věci,
zejména otázky, nebyl-li tu- vztah k vyrovnacímu řízení. Odvolací soud
má mylně za to, že o zvláštní výhodě podle § 55 vyr. ř. tu n.emůže býti
leči, ježto žalobce uplatňuje nárok jen proti žalovanému, a to ze zaručení,
tedy z osobního záyazku žalovaného, při čemž prý otá",ka zkrácení
ostatních věřitelů společenstva C. vůbec nephpadáv úvahu. Leč podle
dos_lovu odst. (1) § 55 vyr. ř. netřeba, by dohoda, o kterouž jde, byla
uzavřena s dlužníkem žalobcovým, nýbrž stačí, převzala-li jiná třetí
osoba (v souzené věci žalovaný) záruku za plné uspokojení žalobcovy
pohledávky, ač k tomu nebyl povinen, leč by šlo o pouhé dotvrzení závazku již dříve založeného. Tím nabyl žalobce zřejmě zvláštní výhody
před ostatními věřiteli (sb. n. s. 6864), ovšem jen za předpokladu, byl-li
vyrovnacím věřitelem a nikoli vylučovatelem (§ 54 vyr. ř.), a byl-li
tedy dotčen vyrovnáním. Nižší soudy nezabývaly se otázkou, za jakych
podmínek složí! žalobce dlužníku - společenstvu C. - kauci 10.000 Kč.
šlo-Ii o pravidelnou, zástavu, t. j. mělo-li společenstvo C. žalobci po
skončení služebnílho .poměru vrátiti kauci, po případě poodoctení vlasl77'

-
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nároků, jež měly býti
vyloučeni příslušné jistoty

kaucí kryty, příslušel by žal?bc~ nárok. na
(§ 13 vyr. ř.)ar~koJe~stvl~ zalo~~neho
nedostalo by se žalobci žádné vyhody proh JI,nym ventelnm (§ ~~ vyr.
L). Vložil-Ii však žalobce částku 10.000 Kč do podn!ku společenstva C.,
takže mohlo dotčenou částkou volně disponovati, neslo o pouhou JIstotu,
nýbrž o·zápůjčku družstvu zasoučasného ~mocn~ní, by s~ dru~stvo z t~to
příčiny odpočetlo případné nároky proti za1abcI z: slllzebnrho p~me~~l
mu vzniklé a jen zbytek vrátilo žalobci, jakmile dOjde ke skoncem :,zajemného poměru. je-Ii tomu tak, ~,eměl by žal?bce nárok na vylo,ucen i ,
nýbrž hyl pouhým vyrovnaCllTI. -ventel~m) maJICltll Jen narok J1a ,{va-tl),
takže by mu zárukou za plné pla:ení byia objektivně poskytn~ta zvláštni
výhoda proti jiným věřitel lim. Pn tom nes.eJd~ na lom,. ktere I)yl~ subjektivní okolnosti a pohnutky k poskytnuy .vyhody,. a':l n,a tom, ze vy··
hoda nebyla poskytnuta vyrovnaclln dlluzmkem,.. nybr:o tretl oso~o~, a~
zda dlužník o tom věděl čili nic. Umluva odporuJlci § ~5 VyL I. zus,av,.
nicotnou a k této nicotnosti, jest přihlédnou,ti z úřadu (sb . .n. s. 4805,
6864) a za tím účelem skutkový stav vyšetřiti. Tím více bylo třeba,
když v somené věci byla tato námitka vznesena.

ních

v

čís.
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Jest důvodem k vyloučení člena vý:?bníh~ a .hospo~~řsk~ho sp?leéenstva (zákon ze dne 9. dubna 1873, CIS. 70 r. zal,.), prtJal-h lunkcI ve
správě konkurenčního společenstva.

(Rozh. ze dne 24. listopadu 1934, Rv II 848/32.)
žalobci byli usnesen,ím správní rady žalovaného spo!ečenstva vy~
z členství u žalovaného ďružstva a byly JIm vypovezeny zavodnr
podily. Žalobou, o niž tu, jde, domáhali .se ,žalobci,na žal~vaném .družstvu, hy bylo zjištěno, že Ulsnesení spravnr rady zalov~neho druzst~a,
jímž byli žalobci vyloučeni z členství u žalov~ného druzs~va a bylyyn~
vypovězeny záv,odní podily, není po' právu, lest neplatne a ,bezučm;ne
proti žalobcům a že proto členství žalobců u žalovaného druzs_tva dal~
po právu trvá, což jest žalované družstvo povmno llonatl. .Z~lov,:ne
družstvo namítlo, že vyloučení žalobců z d~užst~a ?ylo opravnene, lezto
žalobci jsou ve správě konkurenčního podnrku, lellZ vede bOJ proti zalovanému družstvu. Pro c e sní s o udp r v é s t O II c e zalobu za··
mítI. O d vol a c í s ou' d uznal podle žaloby.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
loučeni

Důvody:

Dovúlací soud nemuze se ztotožniti s právním názorem odvolaciho

soudu že by účast žalobců ve spr á v ě konkurenčního družstva byla
nezáv~dná proto, že ani družstevni zákon ze dne 9. dubna 1873 čís. 70

ř. z. ani stanovy nezakazují, by členové jednoho družstva nesměli. Se
státi členy představenstva jiného, konkurenčního družstva. Jest pravda,
že takovéhoto výslovného ustanovení nemá ani družstevní zákon, ani
stanovy žalovaného společenstva. Avšak přes to lze nepřípustnost pře
vzetí této funkce dovoditi i ze zákona i ze stanov. Podle § 15 druž. zák.
jest družstvo na soudě i mimo soud zastupováno představenstvem a
podle § 16 jest družstvo z právních jednání představenstva oprávněno
i zavazeno, při čemž jest lhostejno, zda právní jednání bylo výslovně
předsevzato jménem 'družstva, lze-Ii na to usuzovati z okolností. Před
stavenstvo jest již po zákonu vybaveno rozsáhlou pinou. mocí, neboť
jeho oprávněni se vztahuje i na všecka jednání, k nimž podle občan
ského práva se vyžaduje zvláštní plné moci k určitému druhu jednání
(§ 1008 obč. zák., § 18 zák. družstev.), při čemž obmezeni plné moci
stanovami neb usnesením valné hromady proti třetím osobám nemá
účinku (§ 19 zák.). jest tedy představenstvo duší družstva, na jeho prozíravosti a svědomitosti závisí dosažení účelu, pro něj" bylo družstvo
zřízeno, tOlm co nejvydatnější podpory výdělku nebo hospodářství
členů společným provo'zem závodu (§ 1 zák., § 2 stanov). Proto volbou
do představ"nstva projevuje se jeho členům naprostá důvěra, jejímž
rubem jest povinnost, věnovati, všechny síly a schopnosti účelu družstevnímu. S tímto vážným úkolem jest nesrovnatelné, by čle'n jednGho
družstva přijal funkci ve správě jiného družstva, jež provozuje týž podnik k témuž účelu a v témže odbytišti, neboť, vyvine-Ii takoví' člen
představenstva, jak jest jeho povinností, úspěšnou činnost v jednom
družstvu, má to nezbytně vliv ,na prosperitu družstva druhého. éim silnější je podnik, tím vÍCe trpi jeho soutěžitel. Takový člen představen
stva konkurenčního podníku nevyhne se kolisím, z nichž není východiska. Přijetí členství ve spr"vě konkmenčního podniku příčí se nejen
zásadám ovládajícím společenství hospodaření, nýbrž jest i s hlediska
slušného hospodářského styku zavržitelné. Přijali-Ii tedy žalobci, kteří
jsou nesporně členy žalovaného dmžstva, funkce ve správě družstva
konkurenčního, jednali zřejmě proti zájmům žalovaného společenstva
a bylo jejich vyloučení z družstva podle § 6b) stanov plně odůvodněno.

čís.

13981.

Zákon ze dne 27. března 1931, čís. 57 sb. z. a n., o použití úředníků
vyšší pomocné soudní služby u soudů a poručenských (sirotčích) úřadů.
Ve věcech pozůstalostních jest soudci vyhraženo rozhodovati o sporných otázkách právnich. Spornou jest věc, když účastník výslovně odporoval návrhu jiného účastníka.
Předložil-Ii soudce opravný prostředek proti rozhodnuti úředníka
vyšší pomocné služby, jest mlti za to, že učinil napadené rozhodnuti
svým rozhodnutlm, a nelze vytýkati zmatek podle § 41 (2) b) zák. ze
dne 19. června 1931, čís. 100 sb. z. a n., z důvodu, že llSnesení vydal

-
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úřednikvyšši

pomocné soudni služby a nikoliv soudce, takže prý soud
obsazen.
právo.
Smysl doslovu § 732 obč. zák., že })vnuci z dosud žijicích děti nemajl práva na dědickou posloupnost«, jest ten, že děti z prvniho stupné
(synové a dcery zůstavitele) vylučuji, jsou-li na živu, své vlastní descendenty ze zákonné posloupnosti do jměni jejich ascendentů, to j tehdy,
jsou-Ii nezpůsobili děditi nebo vyloučeni zůstavitelem z dědictví, neb
se zřekli dědictví aneb je odmitli.
řádně
Dědické

nebyl

(Rozh. ze dne 29. listopadu 1934, R I 1166/34.)

A k t u á r s k Ý adj u n k t vydal usneseni. že se nepdjimá na soud
kteroU! podala zůstavitelova vnučka Vlasta S-ová.
D ti vod y: Podle § 732 obč. zák nemají vnU!cí z dosud žijících dětí
právo na dědickou posloupnost. Ježto Vlasta š-ová jest vnučkou zůsta
vitelky, nepříslu'ší jí. zákonné právo dédické na místě žijící pozůstalé
dcery Anny B-ové, jež se k dědictvi nepřihlásila. Výslovný předpIS shora
citovaného ustanovení nedovoluje, by dědické právo přecházelo na potomky dosud žijících descendeníU (§ 541 obč. zák) v případě, že tito
nechtějí nabýti dědí'ctví. Rek u r sní s o u d napadené u-snesení potvrdit D ti vod y: Stěžovatelka vytýká napadenému usnesení zmateč
nost podle § 41 odst. (2) písm. b) zák čís. 100/31 sb. z. a n. z dů
vodu, že je vydal úředník vyšší pomooné soudní služby a nikoli soudce,
takže soud nebyl řádně obsazen. Podle § 1 odst. (1) čís. 3 zákona ze
dne 27. března 1931 čís. 57 sb. z. a n. může býti úředníkům vyšší pomocné soudní služby v první stolid zce-la svěřeno vyři'Zováni věcí pozů
stalostních, tedy i přihlášek dědkkých. V § 2 odst. (1) dt. zák. jsou
uvedeny jednotlivé záležMosti, jichž vyřízení jest vždy vyhrazeno SOUdCI,
avšak při věcech pozůstalostních takové spedelní výhrady není, takže
možno vztahovati na věci pozůstalostní jen výhrady všeobecné v odst. (2)
10 2 cit. zák. uvedené, že toti,ž soudci přisluší vždy rozhodovati o spor~ý'ch otázkách právních. Které jsou tyto sporné právní otázky však zákon blíže nepraví. Jest však z účelu zákona míti za to, že ustanovení
toto jest vykládati ve smyslu co nejužším tak, že spornou jest věc, když
druhá strana výslovně návrhu odporovala, neboť v opačném případě
nemohl by úředník vyšší pomocné služby soudní návrh nikdy zamítnouti
a mohl by jej jen povoliti, ježto při každém vyřízeni musí se opírati
o zákon a vzíti v úvahu okolnosti mluvící jak pro něj, tak l' proti němu,
tak že vlastně vždy řeší spornou otázku právní. Ostatně podle § 3 cit.
zák. rozhodnutí jím vydanému možno odporovati stejným opravným prostředkem jako rozhodnuU soudce. Opravný prostředek však jest před
ložiti nejprve soudci, který o něm sám rozhodné, má-Ii za to, že jest
mu vyhověti, jinak však předloží jej druhé stolici, by o něm rozhodla.
Ježto v souzeném případě soudce rekurs stěžovatelky předložil, učinil
napadené usnesení svllm rozhodnlltim a nen-í tu proto vytýkané zmateč
nos<ti. Předpis § 732 obč. zák. nepraví, jak za to má stěžovatelka, že vnuci
dědická přihlá&ka,

nemají právo na zákonnou dědickou posloupnost vedle žijících dětí zů
stavitelových, takže -když dítě nedědí, ježto se dědického práva zřeklo,
vstupují v právo tohoto dítěte jeho potomci (§ 551 obč. zák.). V § 732
poslední -věta obč. zák. jest jasně uvedeno, že vnuci z dětí dosud žijících
a pravnuci z vnuků dosud žijících nemají právo na dědickou posloupnost. Vyloučila pro-to Anna B-ová svým projevem, že se dědictví zříká,
I svou dceru Vlastu Š-OVOlt z dědictví. Předpis § 551 obč. zák. na tento
případ se nevztahuje, ježto wpravu,jezřeknutí se dědického práva předem
smlouvou se zůstavíte lem a ostatně i tu, nebylo-Ií nic jiného smluveno,
působí takové zřeknutí se i proti potomkům. Posoudil tudíž soud prvý
správ:ně věc, když dědickou přihlášku Vlasty š-ové na soud nepřijal,
ježto nespočívala zřejmě na zákonném podkladě.
N e j vy

Š

š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

D ů vod y:
Dovolacím reku,rsem se vytynká s hlediska § 46 odst. 2 zák. Č. 100/31
sb., že napadené usneseni trpí zmatečností pod:le § 41 lit. b) uved. zák.
a nezákonností. S výtkou zmatečnosti, kterou stěžovatelka uplatnila již
v rekursu proti u'snesení prvního soudu, vypořádal se případně již rekursní soud a stačí odkázati stěžovatelku na jeho důvody.
Neobstojí ani výtk<r, že bylo napadeným wsnesenim vyloženo ustanovení § 732 obč. zák. proti zákonu. Smysl doslovu § 732 obč. zák.,
»že vnuci z dosud žijících dětí nemají práva na dědickou posloupnost«
jest ten, že děti prvního stupně (synové a dcery zůstavitele) vylučují,
jsou-li na živu, své vl:J!stní descedenty ze zákonné posloupnosti do jmění
jejich ascendentů, a to i tehdy, jsou-li nezpůsobiU děditi aneb vyloučeni
zůstavitelem z dědictví, neb se zřekli dědictví aneb je odmítli. S názorem tím souhlasí i nauka (Krasnopolski, Erbrecht str. 181, Stubenrauch l. str. 913, Pfaff-Hofmann II. str. 697, Krčmář, Právo dědické
str. 56).
čís.
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Úprava pachtovného při zemědělských pachtech (vládni nařizení ze
dne 29. července 1933, čís. 164 sb. z. a 111.).
Na úpravu pachtovného podle § 6 vl. nař. nemá nárok, kdo má více
než trojnásobné množství v I a st n ! půdy v poměru k půdě pachtované.
Úpravě pachtovného podle § 6 vl. nař. nevadí, že pachtýř nemá vů .. ·
bec vlastoí půdy.
Požadavku § 6 vl. nař., že pachtýř musí na zpaclttovaném pozemku
hospodařiti sám nebo se svou rodinou, je ryhověno, má-li pachtýř vederu podnikání a udílení rozkazů ve své ruce, třebaže používá k obdě
láváni pozemkti síly zjednané (deputátn! rodiny a podle potřeby i trestance).
(Rozh. ze dne 29. listopadu 1934, R 1 1333/34.)

-
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s O udp r V é s t O I i c e vyhověl návrhu pachtýře na úpravu pachtovného. Rek u rs n í s o u d k rekursu propachtovatelky obce P.
návrh zamítl. D ů vod y: Pachtýř Karel M. opirá nárok na slevu pachtovného o ustanovení § 6 vlád. nař. ze dne 29. července 1933 čís. 164
sb. z. a n. Para"ra! ten stanovíjwko podminku pro nároknaslevu pachtovného, že vý~,ěra pozemkll, které m~ pachtýř ,v pachtu, __čin} alespo~
čtvrtinu výměry zemědělských pozemku, na nlchz h?,spo?an .. Sou~. prv~
stolice jest toho názoru, že tato podmí'nka Jest v projednavanem pnpade
bezpředmětnou, poněvadž pachtý~ hospodaří výh,radně .len ~~ p~cht?
o
vaných \pozemcích, nemaje vlastmch pozemku a ze. t~dlZ o zadny vzajemný poměr výměry po~emků ,pachtovan~ch ,k ynym pozemkum. se
nemuže jednati. Tomuto nazoru vsak nelze pnsv.e,dcltJ. Podle nespo~~eho
přednesu stran jest Karel M. jednak podpachtyrem dvora L.,. tVOlIClho
hospodářský celek ve výměře 181 ha, jednak phpachtoval Sl od obce
města P. ještě jiné zemědělské pozemky ve výměře 15 ha. Při rozhodování tohoto případu jest proto přihlížeti k tomu, že jest zde jednak pod··
pacht hospodářského celku, o němž j<;dná ~ 7 cit. nař., )ed~~k ~acht
parcelní ve smyslu § 6 cit. nař., u mchz ll' kazdeho stan~vl nan.zem Jlne
podminky pro nárok na úpravu pachtovného. Podle duvo,~ove z~~avy
podané vládě pod čís. min. zemědě!. 85.556/VII A 193~o cast z~!astm:
byla tl parcelních pachtů pro poskytnutr slevy pachtyrum, kt,;" m~J1
svých i pachtovaných pozerr;ků více .n<;~ 8ha, star:o~ena podl~lnka, ze
výměra pozemků pachtovanych mU~1 cl,mll alespo.n ct~rtLn~ .vse~h .po:
zemků na nichž hospodaří, z toho duvodu, aby byh chranem Jen tJ, Jlmz
připachtovaná půda jest podstatným doplňkem jich hospodář~s~ého podniku, a byli z ochrany vyňati h, kdož jen, z důvodů arondacmch a .podobných menši dílce pozemků připachtovali. S uvedeného hledIska
i z doslovu nelze ustanovení § 6 cit. nař. ohledně poměru výměry pozemků pachtovaných k celkové výměře pozemků, na nichž pa~ht5'i h?spodaří, vykládati v projednávan'ém případě jinak, než tak, ze vyn~era
pozemků pachtovaných Karlem M-em ~d obce m~sta P. m~~ela by Člm;l
alespoň čtvrtinu výměry všech pazemku, na mchz hospodan, bez ohled.l
na to, jedná-Ii se o pozemky vlastní či pachtované. Poněvadž pak podle
shora uvedených nesporných výměr pozemky pachtované Karlem M~em
od obce města P. nečiní ani zdaleka čtvrtinu všech pozemků, na mchž
hospodaří, nemá pachtýř nárok na úpmvu pachtovného. Odchylný na30r soudu první stolice jest právně mylný.
N e j vy Š š í s o u d ,obnovíl u,snesení' prvého soudu.
D

ů

vod y:

Podmínka § 6 vládního nař. čís. 164/33, by výměra pozemků pachtovaných činili aspoň jednu čtvrtinu výměry zemědělských pozemků,
na nichž pachtýř hospodaří, měla podle důvodové zprávy za účel docíliti toho, by byli chráněni jen ti, jímž propachtovaná půda je podstatným
doplňkem jejich hospodářského podniku, a by byli vyloučeni ti,kdOž
z důvodů arrond'ačních a podobných jen menší dílce pozemků si pro-

pachtovali. Z toho, jakož i z doslovu § 6 vlád. nařízení, které mluví
o osobách, majících vice než 8 ha vl a s t n í a z pac h t o van é
půdy, je zřejmo, že pro počítání jedné čtvrtiny výměry přijde v úvahu
na jedné straně půda vlastní a na druhé straně půda zp<úchtovaná. Na
úpravu pachtovného nemá nárok ten, kdo má více neí trojnásobné
množství vlastní púdy v poměru k půdě pachtované. Pachtýř Karel M.,
který hospodaří jen na pozemcích zpachtovaných, nemůže tedy býti
vylučován z úpravy pachtovného s poukazem na tento předpis. Ani ta
okolnost nevadí, že Karel M. nemá vůbec vlastní půdy, neboť § 6 zmín.
vlád. nařízení takovou podmínku neklade. Požadavku § 6 zmín. viád.
nařízení, že pachtýř musí- na zpach.tovaném pozemku hospod~řiti. sám
nebo se svou rodinou, je vyhověno tím, že Karel M. má vedení podnikání a udHení rozkazů ve své ruce, při čemž nevadí, že p-Oužívá k obdě
lávání pozemků síly zjednané, deputátní rodiny a podle potřeby i trestance.
čís.

Vládní

nařízení

ze dne 29.

13983.

července

1933,

čís.

164 sb. z. a n., se vzta-

huje i na louky.
(Rozh. ze dne 29. listopadu 1934, R I 1389/34.)

s o ud p r v é s t o I i c e zamítl pachtýřův návrh na .sníženÍ pachtovného. Rek u r sní s o tu d návrhu vyhověl. D ů vod y: Prvý soud
má za to, že se vládní nařízení čís. 164/33 sb. z. a n. nevztahuje na
louky, nýbrž jen na pozemky, na kterých se při střídavém osevném postupu pěstí obilí, a že je nelze upla'tňo'vati,uživá-li se pozemků k jiné
zemědělské výrobě. Nařízení mluví o zemědělských pachtech a připoU'Šlí
snížení pachtovného při zemědělských pozemcích. Tento pojem nařízeni
nevykládá a jest mu tedy rozuměti tak, jak se vykládá v obecné mluvě.
Tu pak není pochyby, že zemědělskými pozemky rozumějí se nejen pole,
nýbrž i louky. I o nich plati, že je vlastník .nebo jiný užíva!el obdělává.
Vždyť nutno louky hnojili, čisti,ti, aby mohla býti tráva na nich rostoucí
požata, usušena a odvezena. Kdyby byla vláda chtěla obmeziti nařízení
jen na pole, byla by to jistě v nařízení ll'ved.]a a nebyla by pou'žila výrazu »zemědělské pozemky«. I to mluví pro použití vládního nařízeni
také na louky, že stejně i na louky platí důvod, pro které bylo vládní
nařízení vydáno, totiž značný pokles cen všech zemědělských plodin,
tedy i sena v posledních letech, kterým se stalo, že pachtovné kdysi
smluvené jest příliš· vysoké a neodpovídá nyn.ějším cenám hospodář
ských plodin. Proto jest při výpočtu sníženého pachtovného uvedeného
vládního nařízení přihlížeti i k loukám.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu,
ježto
napadené usnesení odpovídá předpisům vládního
vence 1933, Čí's. 164 sb. z. a n.

nařízeni

ze dne 29.

čer

-

Čís.

-
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Jde-li o prozatímní opatření pro nárok, jejž jest uplatňovati v nesporném řízeni, jest podle obdoby § 391 ex. ř. stanoviti lhůtu k podání
příslušného návrhu.
(Rozh. ze dne 29. hslopadu 1934, Rl 1423/34.)
Návrh společníka veřejné obchodní společnosti v likvidaci, by odpůrce byl odvolán z likvidalors'!ví firmy, rej s tří k o v Ý s u u d zamítl a odkázal navrhovatele na pořad práva. Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a uložil prvému soudu, by dále ve věci jednal a
znovu rozhodl. D ů vod y: Rozhodnuti prvého soudu opirá se o ustanovení § 25 odst. (2) zák. o řízení nesporném, ježto prý rozhodnu'tí
otázky, zda tu jsou důležité důvody ve ~myslu. ustanove~í ~l. 1~~ ob~IL
zák. závisí na zjištění takových spornych otazek, o mchz muze by tl
zjednáno jasno jen řádným průvodním řízením. Avšak te~to ,výklad § 25
Ddst (2) zákona je mylný. Podle druhého odstavce tehoz paragrafu,
závisí-li rozhodnutí o předurčující otázce podle § I na zjíštění sporné
skutkové okolnosti, může soud k návrhllJ nebo z úřadu účastníky odkázati na řízení sporné. V souzeném případě nejde však při zjišťování
"pornýchskutkových okolností o předurčující otázku, nýbrž sporným
jest mezi účastníky přímo ta, co jest předmětem rozhodnuÍl nesporneho
soudce. Pokud se týče otázky právní, zda jsou tu předpoklady čl. 134
Dbch. zák., je odkaz na pařad práva vůbec vyloučen. Nebylo proto oduvodněno, by prvý soud navrhovatele odkázal na pořad práva.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Stěžovatel nijak nevyvrací právní názor rekursního soudu týkající
se výkladu, usta?oven~ §.25 odst. (2) zá~o~a Čí,s. 1,00/l931 sb~ z,, a. n;
a zastává jen nazor, ze Jde o ospravedlnenr prozaÍlmmho opatrem, lez
se muže státi podle § 391, druhý odstavec ex. ř, jen pořadem práva.
Stěžovatel jest na omylu. Není účelem § 391 ex, ř., by zvrátil zákonitá
ustanovení o příslušnosti soudu a přípuslnosti pořadu práva, nýbrž loto
ustanovení má jen za účel, by povolení prozatímního opatření bylo ča
sově obmezeno. Mluvě o žalobě, má na mysli pravidelný případ, kde
právní nárok, k jehož zajištění bylo, povoleno prozatím~! op~třel1í" jest
uplatňovati pořadem práva, Jde-Ir vsak, pko v tomto pnpade, onarok,
jejž nutno uplatňovatí v nesporném řízení: jest obdobně st:rnoviti lhů:~
k podání příslušného návrhu. ,Z .u!stanov:'lll § 391 a 394. ex, L nel~e tU,dlz
vyvozovati, že se ospravedlnelll prozatrmnlho opatrelll musI stal! vzdy
"porem.

13985.

Došel-Ii návrh na povolení exekuce vnucenou dražbou a vnucenou
správou nemovitosti na základě § 1 čís. 19 ex. ř. povolujícího a zároveň
knihovt\iho soudu již před vyhlášením konkursu na jmění povinného,
nezáleží na tom, že v návrhu není tvrzeno, že jsou spiněny předpoklady
pro vedení exekuce za konkursu, jak jest toho třeba vzhledem k čl. III.
čís. 3 uvoz. zák. ke konk. řádu ze dne 27. března 1931, čís. 64 sb. z. a n.,
podle § 173 zákona ze dne 9. října 1924, čis. 221 sb. z. a n. a §§ 265 a
266 zákona ze dne 15. června 1927, čís. 76 sb. z. a n. Stačí, že vymáhající věřitel má exekuční titul podle § 1 čís. 19 ex. ř. v doslovu čl. IV
odst. (1) zákona ze dne 19. ledna 1928, čís. 23 sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 29. listopadu 1934, R I 1446/34.)
Návrh okresní nemocenské pojišťovny na povolení exekuce vnucedražbou a vnucenou správou nemovitostí došel povolujícího a zároveň kníhovnílro soudu dne 19, dubna 1934, S o udp r v é s tol i c e
usnesením ze dne 13. června 1934 exekuční návrh zamítl, ježto na jmění
dlužníka hyl dne 20. duhna 1934 vyhlášen konkurs. Rek u r sní s o u d .
exekuci povolil. D ů vod y: Podle čL III čís. 3 uvozovacího zákona ke
konk ř. ze dn'e 27. března 1931 čís, 64 sb. z. a n. zustávají předpisy
o exekuci k vydobytí pojišťovacích příspěvků v oboru sociálního pojištění za konkUirsu na věcech, ke kterým za tyto pohledávky příslu,ši
přednostní právo, nedotčenými. Přednostní právo příspěvků k tlemocenskému, invalidnímu a starobnímU! pojištění. o které 'se podle exekuč
I!ího tituIu jedná, jest posouditi poclle obdoby § 265 zák. čís, 76/1927.
V souzeném případě vyplývá z exekučního titulu, že jde o jJříspěvky za
dobu od srpna až do prosince 1933 s přÍ'slušnými úroky a nejsou tudíž
1ylo příspěvky v době uvalení konkulfsu staršími dvou let. Požívají proto
na nemovítostech, které převá~ně slou'ží k provozu výdělečné činnosti,
zákonného ziťstavního paráva. Toto právo není, soudcovským zástavnim právem a n€ní ustanovení § II konk. ř. realísaci zákonného zástavního práva na překážku.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
1104

D ó vod y:
Návrh na povolení exekuce vnucenou dražbou a vnucenou správou'
nemovi'TIosti' došel povolujícího a zároveň. knihovního soudu 19. dubna
i 934, konkurs na jmění povinné strany byl vyhlášen 20, dub;,a 1934.
PoznámkollJ o vnu,cené dražbě a vnucené správě nenabývá sice vymáhající věřítelka zástavního práva, nýbrž jen práva na uspokojenI vykonatelné pohledávky z výtěžku dražebního hzení před všemi Dsobami,
které teprve později nabudou knihovních práv na nemovitosti nebo vymohousi dražbu této nemovitosti (§ 135 prvá věta ex. ř.) a při vnucené
správě práva na uspokojení pohledávky z užitků a důchodů dlužníko-

-

Čís.
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vých nemovitostí (§ 97 prvý odstavec ex. ř.). Pro přednost práva k uspokojení z výtěžku vnucené dražby jest podle § 135 dmhá věta ex. L rozhodná doba, kdy byl podán návrh na dražbu (§ 29 knih. zák.) upovolujícího a zároveň knihovního soudu, což platí podle § 104 ex. ř. obdobn" i pro předitlOst práva na uspokojení vymáhajíciho věřitele z výtěžku vnucené správy. Nabyla tedy v souzeném případě vymáhajíci vě
litelkauspokojovacích práv dne 19. dubna 1934, tedy před vyhlášením
konkursu a nepotřebovala v návrhu tvrditi (§ 54 čís. 3 ex. ř.), že jsou
splněny předpoklady pro vedení exekuce za konkursu, jak jest toho
třeba vzhledem k čl. III čís. 3 uvoz. zákona ke konk. ř. čís. 64/31 sb.
z. a n., podle § 173 čís. 221/24 sb. z. a n. a §§ 265 a 266 zák. čís. 76/27
sb. z. a -11., ano stačilo k povolení žádané exekuce, že měla exekuční títul
podle § 1 čís. 19 ex. ř. v doslovu čl. IV prvý odslavec zákona ze dne
19. ledna 1928 čís. 23 sb. z. a n. (§ 175 zákona čís. 221/24 sb. z. a n.),
jehož vykonatelnost není brána v odpor. Nevztahuje se proto § 11 konk.
L vůbec na souzený případ, nýbrž jest jej posuzovati podle § 13 konk. ř.,
jenž však v odst (4) praví, že ustanovení odst (1)-(3) neplatí o právech na oddělené uspokojení nabytých (v posledních šedesáti dnech
před prohlášením konkursu) pro veřejné dávky a p.ro pojistné v oboru
sociálního pojištění. Nevyžaduje toto u'stanovení průkaz o přednosti takových pohledávek a není proto překážky, by exekuce nebyla povolena.
čis.

13986.

Exekuci k vydobyti měsičního důchodu, příslušejícího nuznému vymáhajícímu věřiteli až do pominuti jeho neschopnosti k práci, nelze
odlOžiti ani proti uloženi jistoty podle § 44 druhý odstavec ex. ř. k žalobě povinného podle § 35 ex. ř., v niž .tvrzeno, že neschopnost vymáhajícího věřitele k práci již pominula, není-li dosud jisto, že vymáhajic!
.,Hitel jest způsobilý k výdělku.
(Rozh.· ze dne 29. listopadu 1934, R I 1464/34.)
Marii H-ové byl proti Maúi S-ové pravoplatně přisouzen nárok na
placení měsíčního důchodu 560 Kč, ježto pozbyla výdělečné způsobi
losti automobilovým úrazem, za nějž zodpovídala Marie S-ová. V žaiobě, jíž se domáhala zastavení exekuce, tvrdila Ma.rie S-ová, že Marie
H-ová mbyla již výdělečné způsobilosti, ježto následky jejího automobilového úrazu byly již zhojeny. Zároveň s touto žalobou navrhla Marie
S-ová též, by byl povolen odklad exekuce. S o udp r v é s t o I i c e
tomuto návrhu vyhověl, rek u' r sní s o ll' d ho zamítl. D ů vod y:
Exekuční· soud může odložili exekuci, byla-li· podána některá ze žalob
§§ 35 až 37 ex. ř. (§ 42 čís. 5 ex. ř.). Odklad exekuce nemá býti povolen, může-li býti exeku.ce dále vedena, aniž by s tim pro toho,. kdo
žádá za odklad, bylo spojeno nebezpečí majetkové újmy nenahradi·lelné
nebo těžce napravitelné. Skutkové okolnosti uváděné dlužnicí k odůvod
nění nároku na zrušení exekuce jsou sporné a nemohou býti rozhodnuty

exekučním

soudem. Otázka) zda jest exekuci odIožiti, čili nic, závisí na
otázky, zda nepovolením odkladu exekuce může dlui:nici
vzejíti nenahradi-lelná škoda. K této otázce· nelze přisvědčiii. Vymáhající věřitelka má proti dlužnicí nárok na placení důchodu, jenž jí má
umožniti živobytí vzhledem k jeji pracovní nezpůsobiiosti. Odklad exekuce by měl v zápětí, že by vymáhající věřitelce za celého sporu o nepřipustnost exekuce byl odňat zdroj živobytí, kdyby tvrzení dlužní ce
v žalobě nebyla pravdivá. Dlužnice plnila svůj závazek až lÍo dubna
1934, aniž by podnikla soudní kroky ke zrušeni exekuce, ač ndze
to
mítí, že by následky úrazu a tím i závazek dlužnice ,platiti důchod, byly
pominuly právě v měsících, kdy byla vedena exekuce. Hrozí tuaíž vymáhající věřitelce z odkladu exekuce daleko větší skoda, než dlužnicI
z nepovolení odkladu exekuce.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
zodp,wědění

za

Důvody:

Napadené usnesení neodporuje spisúm, nebof rekursní soud vycházel z předpokladu, že vymáhající straně přisluší měsíční důchod 560 Kč
jen až do pominutí její neschopnosti k ,práci, což plyne z úvahy rekursního soudu, že povinnost dovolací rekurentky sotva zanikla právě
v onom měsíci<, kdy proti ní zažádáno bylo o exekuci. A že důchod při
znaný pro nezpůsobilost k výdělku jest zdrojem výživy a slouží k za.jištění výživy nemajetné vymáhající věřitelce, o tom nemůže býti pochybováno. Není-li dosud jisto, že vym';ha.jíd věřitelka jest způsobilá
Je výdělku, vznikla by jí nenahraditelná újma odložením exekuce právě
proto, že nemá možnost opatřiti ,si náklad na nejnutnější potřeby živolní. Tyto jsou< daleko důležitější než nebezpečí povinné strany, že
vymáhající věřitelka nebude s to vymáhané částky 360 Kč, 560 Kč a
560 Kč vrátiti, zvitězHi povinná strana ve sporu oposičním. Za takových okolností nelze exekuci odloži·ti, poněvadž vymáhající strana má
pro svůj nárok exeku,ční tHul, kdežto povinná strana buduje jen na
tvrzeních. Převážnému nebezpečí by nedopomohla ani jistota uložená
povinné straně podle § 44, druhý odstavec ex. ř., poněvadž jistota ručí
vymáhající straně jen, bude-li žádané zrušen-í exekuce za,mítnuto, a nemůže vymáhající věřitelce již odčiniti nemožnost opatřovati ·si nutnou
výživu za sponL Proto také knihovní zajištění přisouzeného nároku vymáhající strany nemůŽe od ní nebezpečí odvrátiti.
čís.
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Tajemník nakladatelské služby ve Státním nakladatelství v Praze
není obchodním pomocníkem.
Byly-li vánoční remunerace vypláceny úředníkům Státního nakladatelství vždy teprve po schvaleni ministerstva školství a národní osvěty
jako úřadu dozorčího, bylo toto schválení pře d p o k I a dem pro výplatu vánočních remunerací.
(Rozh. ze dne 29. listopadu 1934, Rv I 2051/34.)
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ž3Aobce, tajemník nakladatelské služby ve Státním nakladatelství,
domáhal se na Státním naklad·atelství remunerace za léta 1931 a 1932.
O b a 'll í ž š í s o u dy uznaly podle žaloby.

N e j vy

Š

š í s o u d žalobu zamítl.
Důvody:

žalobce se domáhá zaplacení vánoční remuneraee za léta 1931 a
1932. Tento nárok opřel jednak o zvyklost, jednak o slib učíněný prý
ředitelem Bohuslavem J-em při žalobcově nastoupeni do služby, níkoliv
o zákon ze dne 14. října 1930 čís. 144 sb. z. a n., neboť dovozoval ve
sporu výslovně, že vánoční remunerace, o kterou žádá, jest j in é h o
ráz u, než »vánoční příspěvek« ve smyslu tohoto zákona. Není sporné,
že žalobce byl jmenován tajemníkem nakladatelské služby ve Státním
nakladatelství na základě vládního nařízení ze dne 11. prosince 1930
Čí,s. 195 sb. z. a n. a že se naň vztahují obdobně ustanovení platná pro
státní pragmatikálni úředníky. Je-Ii tomu ta'k, nelze žalobce pokládati
za obchodního pomocníka ve smyslu zákona Čí,s. 20/1910 ř. z., ježto
jeho služební a platové poměry byly upraveny způsobem zvláštním, od
ustanovení zákona čís. 20/1910 ř. z. odchylným. Pro úplno,st se dodává,
že podle § I odst. 2 e) vlád. nař. ze dne 25. října 1934 čís. 228 sb. z.
a n. se nevztahuje na zaměslnamce Státního nakladatelství, jichž služební poměr jest soukromoprávní, wni účinnost nového zákona o soukromých zaměstnancích ze dne ll. července 1934 čís. 154 sb. z. a n.
Pro žalobcův služební poměr neplatí tedy ani ustanovení § 6 zák. Čí,s.
20/1910 ř. z. o zvyklostech ve příčině odměny, ani ustanovení § 16
toholo zákona o remunemci. Na souzenou' věc se proto, nehodí rozhod_
nutí čís. 10.561 sb. n. s., na něž poukázaly oba nižší soudy, neboť toto
rozhodnutí vycházelo z předpokladu, že šlo o obchodního pomocníka.
žalobce by mohl činiti právní nárok na vánoční remuneraci, kdyby pro, kázal, že její každoroční výplata byla mezi ním a žalovaným ujednána
buď výslovně, nebo mlčky podle § 863 obč. zák. jako souičást jeho služebních požitků. Pouhá skutečnost, že vánoční remu-nerace byly po
mnO'ho let až do roku 1930 pravidelně vypláceny všem úředníkům a zří
zencům Státního nakladatelství, neopodstatňuje ještě o sobě v souzeném případě nabytí právního nároku na budoucí výplatu této remunerace. žalovaný tvrdil a žalobce sám připu'stil, že po celou dobu byla
vánoční odměna v)'lplácena vždy teprve po schválení se strany býv.
mínisterstva kultu a vyučování - pokud se týče nyní se strany mr-nJsterstva školství a národní osvěty. Již první soud zjistil, že navrhy na
remu-nerace byly schvalovány ministerstvem školství a národni osvěty,
a dovodiI také, že toto miní'sterstvo provádí dozor nad hospodařením
Státního nakladatelstvi. Byly-Ii vánoční remunerace vypláceny úřed
nídvu Státním nakladatelstvím vždy teprve po schválení ministerstva
iako úřadu dozorčího, plyne z toho, že toto schválení bylo předpokla
dem pro výplatw vánočních remunerací a že tedy Státní n<lkladatelství
nesmělo o své újmě tyto remunerace vypláceti. Nešlo tedy o prosté

vnitřní opatření

administrativní. Pouhou vý'platou remuneracÍ, závislou

vždy na ministerském schválení, nebylo dáno nepochybně najevo, že

Státní nakladatelství uznává, že žalobce má ,na ně právní nárok a, že
o ,ni byly jeho služební platy zvýšeny. Nelze proto míti za to. že došlo
k úmlu,vě stran mlčky podle § 853 obč. zák. o lom, že požadovaná rel11unerace je součástí odměny za práce konané žalobcem. Rovněž nelze
ze zjištěných okolností vyvodití, že byl žalobci nárok na vánoční remuneraCÍ' přiznán výslovnou úmluvou stran. žalobce sám přiznal, že vánoční remunerace nebyla nikdy uvedena ve služebních dekretech jako,
součást poži.tků. Na základě svědecké výpovědi Bohuslava J-a bylo sice
nižšími soudy zjištěno, že tento svědek řekl žalobci při jeho přijetí, že
jest obvyklé u žalované strany vypláceti remuneraci, a že na tuto
z v Y k los t upozorňova'l, když přijimal úředníky pro Státní nakladatelství, avšak při správném posollZení těchto zjištěmých výroků ředitele
BohU'slava J-a nelze v nkh spatřovati nic jiného, než upozornění na
tehdejší »zvyklost«, která však, jak bylo již vyloženo, nezakládala pro
žalobce ještě právní nárok na výplatu vánoční remuneraee. Nebylo-Ii.
státní nakladatelství oprávněno bez předchozího schváleni míni,sterstva
školství a národní osvěty remunerace vyplácetí, nemohl důsledně ani
ředitel J. činiti v tom směru. sliby pro Státní nakladatelství právně závazné. Nebylo proto ani třeba prováděti důkazy o tom, že ředitel J. nebyl
oprávněn slibovati žalobci vánoční remuneraci, a výtka vadnosti odvolacího řízení podle § 503 čís. 2c. ř. s. není v tomto směru opodstatněna.
Požadované vánoční remunerace nebyly žalobci vyplaceny proto, že ministerstvo školství a národní osvěty zakázalo výnosem ze dne 17. prosínce 1930 čís. 8630 další výplatu těchto remunerací, ledy odepřelO
iejich schválenÍ. Je-Ii tomu tak, nelze tvrdití, že žalobcovy služební poŽitky byly odepřením výplaty vánoční remulOerace protismluvně zkráceny. Posuzuje-Ii se věc s naznačeného hlediska právního, není pro
rozhodnutí o žalobním náwku nutné blíže zkoumati, zda Státní nakla,.
datelství jest fondem stálním nebo státem spravovaným, jak se dovozuje v dovo.lání, či zda jest samostatným podmětem právním, jenž vládne
svým jměním pod dozorem orgánů státních, jak uvedl odvoľací soud,
neboť, je-Ii nepochybné, že k výplatě vánočních remuneraci bylo zapotřebí schválení mínisterstva školství a národní osvěty a že tyto remunerace nebyly žalobci vyplaceny právě pro nedostatek potřebného schválení, postačí to již samo o sobě k zamítnutí žaloby.
čís.

13988.

Pokud srážka vlaku místní dráhy s povozem na
byla v příčinné souvislosti se zpožděním vlaku.

přejezdu

dráhy ne-

(Rozh. ze dne 29. li'slopadu 1934, Rv II 945/33.)
Povoz žalobcův srazil se na přejezdw tratí s vlakem místní dláhy ..
Povoz byl rozbit a žalobce poraměn. žalobní nárok na mihradu škody

--

čís.
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P r V é S t O I i c e z polovice

důvodem

13990 --

Důvody:

Nižší soudy, vycházejíce z právního názoru, že jde v souzeném pří
padě o příhodu v dopravě a že žalobcův úraz je v příčinné souvislosti
s příhodou v dopravě, uznaly nárok žalobní proti žalovanému vzhledem
ke zjištěnému spoluzavinění žalobce na úrazu z polovíce po právu.
Příhodu v dopravě spatřují nižší soudy ve zjištěné skutečnosti, že
vlak přejížděl přejezd na kritickém mFstě asi o 12 minut později, než se
podle jízdního řádu mělo státi, jde prý při tom o značné zpoždění vlaku,
a tedy porušení pravidel normální železniční dopravy, a nikoliv o obvyklý zjev, s nímž by žalobce musíl počítati, takže, kdyby prý vlwk byl
přejížděl kritický přejezd v době, jak by 10 odpovídalo normálnímu provozu, nebylo by k úmzu došlo, čímž prý je dána příčinná souvislost.
S tímto názorem nižších soudů nelze souhlasiti. Otázka přihody v dopravě může v souzeném případě zůstati nevyřešena, neboť, i kdyby
šlo o příhodu v dopravě, nelze souhlasiti ,s právním názorem nižších
soudů, že žalobcův úraz jest v příčinné souvi;slosti s příhodou v dopravě.
Bylo zjištěno, že vlak dával před přejezdem na předepsaném místě výstražné znamení, že jel normální rychlostí, že byl osvětlen a že na trať
a na vlak po ní jedouci bylo se si'lníce, po ní,ž žalobce s povo·zem jel,
viděti na vzdálenost Y2 km. Z toho jest zřejmo, že, byl-li vlak na takovou vzdálenost viditelný, jest nerozhodným, zda vla'k byl, jak ho žalobce spatřil nebo při náležité pozornosti spatřiti mohl, zpožděný či
nikoliv, a není proto mezi zpoždbním vlaku a v něm spatřované příhodě
v dopravě s úrazem žalobce příčiimé ,souvislosti. Je-Ii dále zjištěno, že
strojvůdce, jakmile ža,lobce byl spatřen blížiti se ke tmti, vlak zabrzdil
a že naopak žalobce neměl povoz osvětlený a sám připustH, že jel na
voze, na němž byl naložen žentou;f, který hrčel, a že byl obrácen na voze
k phjíždějícímu vlaku zády, spoléhaje, že vlak už nepřijede, jest z toho
zřejmo, že si žalobce počínal lehkomyslně, ba i trestuhodně .- ano podle
§ I min. nařízení čÍs. 169/1890 ř. z. jest zakázáno překročiti mistní
dráhu na přejezdech. když se blíží vlak - ,spolehnuv se na svou znalost jízdního řádu a nel1váúv celou řadu možností, jež mohou nastati
3. s nimiž každý člověk zdravého rozumu má a musi počítati. Příčinu
žalobcovy nehody nelze tudí·Ž spatřovati v opožděném příjezdu vla'ku
na kritický přejezd, nýbrž v jeho vlastní lehkomyslné, ba trestuhodné
neopatrnosti.

13989.

Pokud není třeba ve výroku rozhodnutí uvésti, že se žaloba zamítá
pro tentokráte.
(Rozh. ze dne 29. listopadu 1934, Rv II 824/34.)

II
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právu, o d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil.
Ne j vy Š š Í .s o u d vyhověl dovolání žalované dráhy a zamitI žalobu co do druhé polovice nároku.
.

čís.

čís.

li

. Žalobu proti BohumHu V-ovi .0 uznání otcovství a o placení výživn~h~ p r.o c e s in I s. o udp rve s t o II c ezamítI, ježto za otce žaIUJ!clh~ dltka byl uznan rozsudkem č. j. C II 25/25 Antonín B. tento rozs~?~k Jes~ do~ud pra\"oplatným a musí proto býti pokládán ~a otcežaIUJIClho dltka Jen Antonm B. do doby, dokud z jakéhokoliv důvodu onen
ro",,~dek nebude zrušen. O d vol a c í s o u dnapadený rozsudek potvrdil.
'
N e j v y Š š f s o II d nevyhověl dovolání.

i'

, ,

"

D ů vod y:
• Dovolání u~latňuje jen důvod nesprávného právního posouzení vecI
(c. ~ § 503 oC. r. s.)., o" to proto, že žaloba byla nap"deným rozsudkem
laml:nuta vubec, kdezto ?,ela prý býti zamítnuta jen pro tenvokráte. Leč
neprav~~, nebof bude-ll pravoplatný rozsudek okresního ,soudu v T.
" 18. zan.I925 č. J; ~ II 25/25/18, z jakéhokoliv důvodu zrušen, nebude
zal obcI nIJ.ak zwbr~n:no, aby nepodal novou žalobu o uznání otcovství
na Bohum~Ja V-a, Jez,to: pokud jde o dosah rozsudku a Jeho pravomoc
(§ 411 c. r. s), SVWČI, ze Jest to paJtrno z rozsudkových důvodů. První
souod uvedl totIz v d~vodech svého rozsudku vý,slovně, že jen Antonín B.,
loen.z byl pravoplatnym rozsudkem okresního soudu v T. z 18. září 1.925
c. J: C II 25/25-18 uznán za otce žalujícího dítka, mus! býti pokládán
za Jeho otc~ a to ~z do doby, dokud z jakéhokoliv důvodu onen rozsudek
. r;ebude zru;sen. ::Im bylo dostatečně vyjádřeno, že žaloba jest jen toho
casu ne?duvO~ne~oll. Kdyby nynější překážka odpadla, nebyl by již
sku~kovy ~ pravm podklad o~á~oku týž. Nepochybily proto nižší soudy,
kdyz ve vyroku neuvedly, ze zal oba se zamHá pro tentokráte třebaže
prax: v jednotlivých př~padech lento dodatek do výroku pOjín;á a také
,,~sve~ltvky k §,404 c. r. s. v odpověděch mínís!. spravedl. č. 44/1897
Vestn;k~ takovy??datek v rozSlldkovém výroku odporučují. Bylo by to
~~ miste Jen v pnpwdech pochybných, tedy z důvodu jwsnosti výroku,
Jwk se súa}o v rozh•. Čí'S. 4678 sb. n. s., kde dovolatel žádal, aby žaloba
~n~8íl~'ltnuta v u b e c. [Tak i Neumann k § 411 c. ř. s. str. 1173
0

čís.

,',i

I

!I

13990.

Slože?-1i k so~du ~kladllí list spořitelny na zúročitelný vklad, nebyl

~d opr~":fiě.?o s~ozeny ~k~~í list realisovati a vybranou hotovost ulo~lb na,svuJ bemy deposl~ ucet u téže spořitelny, nýbrž měl, když došlo
k '::Ydan~ ,depostta~. vyda!l ~evinkulovaný vkladní list, po připadě pří
slusnou castku s prtrostlyml úroky po srážce depositního poplatku.
(Rozh. ze dne 30. listopadu 1934, R I 1293/34.)
S.oud prvé stolice dal poukaz k výpla,tě deposita 70.000 Kč,
ale bez úroků. Rek u r sní s o u ci napadené usnesení potvrdil. D ůCivilní rozhodnuti 'XVI.

78

,.
::1 ...

_

Čís.

IZ35

13991 -

1234

vod y: Stížnost napadá usnesení prvního soudu, pokUD stěžovateli nebyly poukázány k výplatě úroky z deposíta, a lI!platňuje, že B. 17. října
1932 složil 70.000 Kč nikoHv v hotovosti, nýbrž na vkladní list Spoři
telny města Č., kterýž list má náležitosti vkladní knížky a je tedy spoři
telna povínna penírze >na vkladním listě složené zúročiti a schovatel
(soud) IPodle § 1435 obč. zák. nemuže přirostlý úrok zadržeti, ježto neni
pro to zákonného podkladu, a musi devinkulovati vkladní list i s při
rostlým úrokem ke dni vydání. Stížnosti nelze vyhověti. První soud
sdělil, že ve věci pCJistupoval ve sm}'slu nařízeni ministerstva spravedlnosti ze dne 17. května 1928 čís. 31.157/27, Věstník roč. X. Č. 6 ze
dne 25. června 1928 a uložil deposit na společném kontě deposit íolio
35.209. úrolky z depo,sit takto uložených vša'k ve smyslu odst. II. l) výnOSU ministerstva spravedlnosti, ze dne 17. května 1928 čis. 31.157/27
převáději se koncem každého druhého kalendářniho roku na spole'čný
účet sirotčích :pokladen utVlořený v čechách, na Moracvě a ve Slezsku.
výnosem ze dne 16. února 1924 čis. 48.715/23. Převod provádi se při
kázáním na šekový účet sborového soudu druhé stolice a nemohl proto
první soud úroky k výplatě poukázati. Otázku, zda první soud právem
depo,sit uložil na běžný účet čili nikoliv, nelze řeši·ti k rekursu.
N e j v y Š š í s o u d změnil wsnesení obou nižších sOlldu v ten
rOZllm, že 'kromě peněz poukázaných k výplatě v usnesení prvého soudu
blldou vydány i úroky přirostlé ke složeným 70.000 Kč.
Duvody:
Podle spisu složil Antonín B. na soud (§ 1425 obč. zák.) nikoli hotovost 70.000 Kč, nýbrž vkladní list Spořitelny města č., znějící na zúročitelný vklad 70.000 Kč. }sa uschova!telem vkladního listu a nikoli hotovosti a nemaje k tomu příkaz ani od složitele ani od jiné oprávněné
osoby, neprávemprvní soud složený u něho vkladní list realisoval a vybranou hotovost uložil na svuj běžný depositni účet u spořitelny.· Když
došlo k vydání deposita, měl první soud podle § 9610bč. zák. vydati
devinkwlovaný vkladní list, po případě 70.000 Kč s přirostlými úroky
po srážce depO'sitního poplatku (§ 969 obč. zák.). Usneseni i prvniho
i druhého soudU;, odpírající vydatipřirostlé úroky, jsou v rozporu se
spisy a odporují zákonw. Výnos ministerstva spravedlnosti ze dne 17.
května 1928 čís. 31.157/27, uveřejněný ve věstníku téhož ministerstva
čís. 6 z roku 1928, a posudek nejvyššihO' ,soudu ze dne 30. listopadu
1932 pms. 1734/32, uveřejněný ve věstníkw min. sprav. z roku 1933
na str. 4 o použití úroku z deposi,! pro společný účet sirotčí'ch pokladen
netýkají se deposit složených ve vkladní,ch listech a nelze se jich v souzeném případě dovolávati.
čís.

13991.

K tvrzení povinného v rekursu proti povolení exekuce, že byl ochoten
vymáhaný dluh cizozemského vymáhajícího věřitele zaplatiti, že však

nedosáhl souhlasu Národní bank n i " .. .
ni-li to patrno ze spisů na jejiC~~ ~: S!lhhZeh pro zákaz novot, nePředpisy o úpravě fu.okov' ch z~ a ,e ~oZih~val Pr."ni soud.
dne 2. března 1933 čís 44 sb Yz a eb, ~rr:no':l,te předpIsy zákona ze
1933 čís. 85 sb. z. a ~. jsou' před ~. a v , nar~eni ze dne 29. května
tuzemských dlužníku proti každé~~y ~~ltIClí.bO. razu "VY~~ k ochraně
skému.
ven e I, I proh venteH cizozemMá-li býti proti tuzemskému dlu' "k
cizozemského soudu, musí soud
zrn .u v tuz~msku vyko~ rozsudek
a 4 ex. ř. přihlížeti k tomu zda e~:~~cl povolUjl~i s ,hlediska § 81 čís. 2
sa~by vedlejších poplatků ~ roz rul :o~su~n(Ovy .vyr?k co do úrokové
skeho práva se zřetelem k ustan:eni §t~lŤo§velhCl~ ~dpisy tuzemPokud dlužník m í b
a
8 cd. zákona
§ 83 ex. ř.
us o ranu v tomto směru uplatniti odpo;em podle
(Rozh. ze dne 30. li,stopadll 1934, R I 1327/34.)
Soud prvé stolice
. n
."
'
kého exekučního titulu odsoud'~~~~ I D~x,e~uCI na zakladě říšskoněmec8?000 říš. m. s 8% ú;oky a 1 JI: ~ o ~zn!ka, ~~ s:,raně žalující zaplatIl
tych říšských marek ód 1 září 1293°3 spr~vmho pnspevku ze 100.000 zlakterý odpovídá uvedené~u zažal ' I;e o obnos v československé měně
v
republice platných
podle
c
meckou říší a Čsl republiko
VIStObVY. opatr.em a úmluv mezi Něd é
.
' u o p ae mm styku R k "
. nar a en llsnesenÍ Ipotvrdi1 a uvedl k e k o
. ' . e II ~ S n I s o u d
o urokovou mírU' nebylo pr'es t
. TI C I d u vod u: Pokud JOde
'1
d'
uS' anovem o jejím sn'v . I
es . po le zákona ze dne 2. března 1933',
. lzem, p atná v rep.
. ze dne 29. května 1933 čí~ 85
ČIS. ~4 sb. z. a n. a vlád. nař.
volwjícího, by k tomu při p~vole~~' e~ a n. p~~Il,.~ostí soudu exekuci pomatl, zdali exekučni' návrh od
'de,kuce pr!hhzel, neb. oť má jen zkou'I"
.
'pOVI a platnym p'ed .•
na' eZltosll uvedené v § 54 ex ř
cl
."
r plSum a vykazuje
exekučního
titulu takže v 'tk' "t'~ o ~ovlda-h návrh exekuční obsahu
t'
'
Y Ul 's vznostl týkaj'Íc'
.'
.
S rane povinné uplatni'H jen žalob '
:,
,.' I se ,:"ry urokové, lze
N'
, , "
ou v nzem exekučmm
e j v y s S I S o II d nevyhověl dovolacímu reku:rsu.

pisů Čsl.

~:~nem.u ~bnos~, o?zvláště

předpisy,

Důvody:

pře~

~,

, Devisové
v souzené
.. d'
.
CIS. 187/33 a čis. 131/34 sb
m pn~a. e predplsy vyhlášené pOD
hající těmto předpisům neb' ran.,. nebram tomu, by pohledávky podléJ~b?U' a by na základě exek~lnť;~~it~zemskému dlllžnÍku uplatněny žave CI exekučního soudu ab s 't" u nebyla povolena exekuce. Bude
s oněmi předpisy vydany: mi kY hVY e~ke,? exe!kuce naložil v souhlasu
re nt,a, ze
' b yl ochoten
..
oc rane
K.tvrzen'
clo voIaClto
'
vymáhan'
dluh meny
...
,
I·
rekuhla. su Náwdní banky n'elze přl'hYl" t' Za;~ravltl, ze však nedosáhl souvot kld ' .
,
, lze I v flzenÍ rekwrsn'
.k
, yz to ze spisu, na jejichž základě ~
lm pro za az nonebylo patrno. Poklid jde o úpravu 'r k r? odoval s?ud prvnÍ stolice,
O' přeáplsy zákona ze dne 2. března 1933 ~,o
IS.. ~rycbh
S. sazeb
z. a n. aa Jmenovitě
vládního nařízení
78'

-
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•
•.
b
a n. jsou to předpisy velíciho rázu
ze dne 29. kvetna 1933 CIS. ,85 s .~. Y 'roti každému věřiteli (§ 4 vl.
vydané k o~hraně. tu.z.emskych dluZ;~é~!. Má-Ii býti proti tuzem~kému
nař): J, tedy I pro,k
II venteh cIZQzem d k . ozemského soudu musI soud
vykonán razsu e ClZ
dluzmku v tuzems u
.
81 č's 2 a 4 ex. ř. pnhlIzetJ k tomu,
exekuci povolujíc! s, hled~Sk\?čině ú;ůkové sazby a přislušný~h vedlejnem-II- rozsudkovy vyrok ': P t kogentl1imi předpisy tuzemskeho prava
ších poplatků v rozporu. s§te~1 o§ 18 it zák protože podle těchto uslase zřetelem k u,st~novem, ~ a, h s~z~b i ~ápůjček smluvených před~
novení týká se uprava uro ~vrc t'
požadování Jakož i poskytnutI
dnem,kdy úprava nabyl'a p ~.~os l'lnaěními činí více než jaká je podle
úroků, jež s přípa~ný.r:'~ v.~dleJflI?'s~zba je pod trestní sankcí zakázáno.
oněch předpisú neJvyssl p::pu~ ?t~ vyho~ěno, po-kud již ze spisů,~odle
Exekučnímu
navrhu nemuze. Yh
hoduJ' e lze seznati, že se narok,
' . soud prv é s toll'ce o navr
u. •
roz" .'č' V 'om smeru
•
nlchz
•
ne Ize t ed y
. t· to predplsum pn I.
,
uplatňovaný eX<lkucI, e.m . hl ' T Než v souzeném případě nelze rozs rekursním soudem pIne so~ ~s: 1. •• 'tel rávem požadovati také v exehodnou ti otázku., smí-II vymah~Jlc.' V:;I • p k j' ak mu byly v exekučním
' ,... oky a sp",vm pnspeve ,
A
kuci v cele vysl ur·'1'' . .'enom na za'klade.
SPI'SU'
J'ež měl po ruce sou"
,I'
I,
,
,
titulu přisouzeny, CI I mc, !
'k
prolože rozhodnutí o této otazce
první stoUce při pov·olem ex~ u~~o'u shora citovaných předpisů, jmezávisí se zřetelem k l.Istano~en~m
.
'm v tab. 5 pod A/a), dále
.l I
k podmmkam stanoveny
.
novlte se zre e er:',
1 I) l' d ího nařízení č. 85/33 sb. z. a n.
k výjimkám obsazenym v § k~ ,v a s~j.sů nevyplývají a které na svou
na skutkových. okolnostelch, T er~p~~em aby o nich mohlo býti pojedbranu musí dlu'žník up atm I o
,
o,
. ,pnp
.' ade. i průvodní řízení zavedeno.
nano a po
''v.

•

•

,}

•

v

čís.
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o. • • ·'t I '
,. přísluší vykonatelná pohlePodle § 350 ex. ř. muze } ~:n t~t' rmu\yť i v něm není vysloveno
dávka, již na z~ilda~ě ex~ku~m ~ 1 ~ unemovitosti povinného, na niChž
zatížení nemovltosh povl~n~~o.
~. nebo oznamenáno, vésti exe.
jeho vlastnické právo nent Jeste .vlozen~ , zřkením práva zástavního
kuci knihovnlmi zápisr a tedh~i v:r~~a ~stniCkéhO povinným způso
a za tím účelem, prokazav.:a .'k domáhati se předevšlm knihovního
bem vyhovujicí~ § 87 knt '. z~ '~vinného a na základě tohoto pak závkladu
tohot?prav~
vep:iv~~
JYkonatelnou pohledávku.
pisu zástavmho
prava
pr

(Rozll. ze dne 30. listopadu, 1934, R I 1392/34.)
.
•.
d I'va'íe se na ustanovení § 350 třetí
Vymáhající stranaza~ab" o v~:učdí titul. a vidimovanou trhovou
odstavec ex. ř., a .pi'edkladaJlcex '
. vJadem práva vlastnického
lení exekuce 1 vnncenym
.
't t h
smlouvu, opovo
",,'"
ráva zástavního na nemOVl' os ec ,
pro dlužníky a 2., ~_~ucen~m Z~lz~ntm ~ceně vloženo pro' dlužniky právo
r
na nichž mělo
e. na':t
vlastnické
.. S o hyb
ud pod
p rve
s oUl Ine e exekuci povolil, rek u r s n I

čís.
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s o II d exekuční návrh zamH!. D ů vod y: Exekud lze povoliti jen na
základě některého z exekučních titulů (§ 7 ex. ř.), a to jen proti tomu,
proti komu, zní exekuční titu,1 (§ 9 ex. ř.). Exekuční tituly, které vymáhající strana předložila a na které Se odvolává rozsudek krajského soudu
civilního v Praze ze dne 31. ledna 1934, zní jen na zaplacení 7689 Kč
s přís!. a usneseni okresního soudu v Kouřimi zní rovněž jen na zapla.
cení částky 178 Kč (26 Kč). Vidimovaný opis trhové smlouvy není vůbec

exekučním titulem. Pokud tedy byly exekuční tituly ,předlo'ženy, znějí
jen rta za,placeni. Podle § 350 třetí odstavec ex. l'., na který se vymáhající strana odvolává, může, maji-Ii se podle exekučního titu.!u státi zápi,sy na nemovitostech dlu'žníkových, u kterých dlužník ještě není za
vlastníka vložen nebo zaznamenán, vymáhající věřitel, prokáže-Ii, že
dlužník toho práva vlastnického nabyl, současně s exeku-cí žádati za
knihovní zápis vlas'lnictvi. Aby tedy bylo lze dovolávati se ustanoveni
§ 350 třetí odstavec ex. ř., musí především exekuční titul znítí na zápís
na nemovHostech, má-Ii se stáli podle exekučního tHulu zápis. V souzeném případě však exekuční titul zní jen na zaplacení. Již z toho dů
vodu nelze použití u,stanovení § 350 třetí odstavec ex. r. Avšak, i kdyby
exekuční titul měl na zápis na nemovi.tosti, a i když vymáhajícf věřitel
prokáže, že dlužník vlastnictví nabyl, nelze žádMi o exekuCi nuceným
vkladem práva vlastnického, nýbrž -současně s dotyčnou exekuci o pouhý,
nil<oliv tedy o exekuční, zápis 'knihovnL· Pro exekuční vklad práva
vlastnického vymáhající strana nemá exekučního titu,lu, nemůže se dovolávati ustanovení § 350 třetí< odstavec ex. ř., a !bylo proto ohledně
. žádamé exekuce nuceným vkladem práva, vlastnického návrh zamítnouti.
Exekuční ti,tuly, které vymáhajfcí strana předložila, zní jen proti manŽelům S-ovým (dlužníkům). Ježto vymáhající strana ani netvrdiía, tím
méně způsobem předepsaným v § 9 ex. ř. prokázala, že závazek přešel
na knihovní vlastní!ky nemovitostí, na kterých má býti vloženo exekuční
právo zástavní, bylo zamítnoUlti i návrh vymáhají'Cí strany na povoleni
exekuce vnuceným zří'zením práva zástav;ního.
N e j vy Š š í s o u d n,evyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Nelze sice přisvědčíli práV1nímu názoru Ifekursního soudu, že by se
vymáhající věřitel mohl podle § 350 třetí odstavec ex. ř. domáhati vkladu
práva vlastnického Ipm povinnou stranu jen tehdy, kdyby zatížení dotče
ných nemovitostí po.vinné strany byly již vysloveno v exekučním titulu
samém. Jak z motivů k § 350 ex. ř. vyplývá, jsou ustanovení to.h'Ůto paragrafu jen důsledkem zásady § 22 kn. zák. a sleduji účel, aby jimi
právní ochrana bez újmy povinného byla sesílena, exekuce urychlena
a její útraty byly sní1ženy. Vzhledem k tomuto účelu jest slova třetího
odstavce § 350 ex. ř. »podle exekučního ti,tulu« vykládati tak, že i věři,tel,
jemuž přísluší vykonatelná peněžní pohledávka, již na základě exekuč
ního titulu - byť i v něm není vysloveno zatížení nemovitosti povínného
- jest oprávněn, aby i lna nemovitosti povinného, na nichž jeho vlast-

-
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nické právo není ještě vloženo nebo ,po,znamenáno, vedl exekuci
knihovnímí zápisy a 'tedy í vnuceným zřízením práva zástavního a aby
se za tím účelem, prokázav nabytí práva vla,s tnického iPovinným, domáhal především Imihovního vkladu tohoto ,práva ve prospěch povinného a na základě tohoto pak zápisu zástavního práva pro svou vykonatelnou pohledávku; K tomu ovšem bylo z"potřebí, by vymáhajíci vě
ritel prokázal nabytí vlastnického práva povinné strany způsobem vyhovujícím § 87 kn. zák., tedy v souzeném případě :předložením trhové
smlouvy ze dne 4. ledna 1929 v prvopisu. To vymáhající věřitel neučinil,
předloživ jen vidimát ,této smlouvy, a byla proto jeho žádost za vkl<,d
vlastnického práva manželů S-ových na nemovitostech a důsledkem toho
ovšem i jeho žádost za vnucené zři zení práva zástavního k vydobytí
jeho vykonatelné pohledávky právem zamítnuta.
čis.

13993.

Byla-Ii podle § 111 j. n. pravoplatně přenesena z cel a poslušnost
na jiný opatrovnický soud, nemftže býti agenda opět přenesena na dří
vější opatrovnický soud jen z toho dftvodu, že není již účelné, aby
opatrovnictví bylo nadále vedeno u onoho jiného opatrovnického soudu.
(Roth. ze dne 30. listopadu 1934, Rl 1430/34.)
Návrhu manželského otce, by opatrovnictví bylo přeneseno na okresní
soud v Opavě, o pat r o v nic ký s o u d (okresní soud v Karlových
Varech) vyhověl. Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdi'l.
N e j v y Š š i s o u d návrh zamítl.
Důvody:

Podle návrhu manželské matky učiněného' jednak u tehdejšího opatrovnického soudu v Opavě, jeclmak u nynějšího opatrovnického soudu
v Karlových Varech, byla usnesením okresního soudu v Opavě ze dne
21. května 1931 přenesena celá opatrovnická agenda s okresního soudu
v Opavě na okresní soud v Karlových Varech, neboli, jak pravý § 111
prvý odstavec j. n.v doslovu ds. nař. čís. 118/1914 ř .z., byla přenesena
»přislušnost zcela<<. Toto U!snesení bylo doručeno právním zástupcům
matky i otce a' stalo se pravoplatným. Tím pominula opatrovnická pří
slušnost okresního soudu v Opavě napmsto a nemůže býti agenda ta
na ,něj znovu s okresního ,soudu v Karlových Varech zpět přenesena
jen z důvodu, že podle názoru nižších soudů není již účelné, by bylo
opatrovnictví dále vedeno u okresního soudu v Karlových Varech, ana
manželská matka po opětném sňatku bydlí nyni s nezletilým opatrovancem trvale v Praze. Zpětné přeneseníagenďy té na okresní soud
v Opavě nebo na jiný soud mohlo se stiiti <lpět jen za podmínek § 111
j. n'., t. j. kdyby po stránce věcné to bylo v zájnm opatrovancově, a ze-

jména kdyby bylo tím napomoženo úC .
. . .
'",
trovnické a kdyby po stránce fo '1 I?nem~ vyko~aVa~l ochraJlly opasoud v OpaVě, bud' jiný soud
~' s preneseOlm, hm bud' okresní
.oběma soudům nadřízený vrchní s ,~l r:~bo ,k?yby prevod ten schválil
že po ,stránce negativní tu již nen~ugč r,padne soud neJvyšší. Nestačí,
opatrovnické u okresního soudu
K c~ no;str vede1l1 dosavadní agendy
tu býti po ,stránce posiltívní účeln'o~t a~ oVlch Varec.h, nýbrž mUlsHa by
v Opavě. Nestačí anÍ' že tu 'iž o ve, eOl agendy te .u okresního soudu
místní pří,slušnosti okresníh~ sg~~~d;eob~ ~ dosud Jest obecný důvod
neboť ty platily pro zjištění příslušnO'st" p v~ po~le §§, 71 a 109 j. 'll.,
trovmctví povolaného a nebrání' z ' , ;.,sf': Ul puvodne k vedení opaj. n. Odkaz prvého soudu k míněn~~~e Pl1r~sn~str za předpokladů § 111
(vy~. z 1927 str. 281) není ff adn' ~e~ are eun:all~ova k § 111 j. n.
1ečnem přene'Sení agendy op~t p . ~.le:to ~vedene m1S"0' mluvi o čás
Je zde tedy důvod nezákonno:t~vn:,~l:' cehoz v souzeném pří:padě není.
ježto usnesení nižších soudů od p '" §,46 odst (2) zák. o říz. nesp.,
návrh opřený jen o to, že účel dl:~~i:h~re?p1SU §. 111 j. n. a byl proto
hrenesem agendy opatrovnické
na okresní soud y Karlových V
zamHnut.
arec Svrc II uvedenou změnou pominul,

'80::3:

h

čís.
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b'

.

,

změnu žaloby, ač nebyla vznese~av ~at~ o:a~k~u,. zda jde o přípustnou

, lacl soud tuto svou POvinnost ne'd rve ~ o lE' vY,tka. Porušil-Ii oovoc. ř. 8., nýbrž o 'rozpor se SPisy' p~lee §o 5vOa3~' nzent podle § 503 čís. 2
CIS. 3 c. r. s.
(Rozh. ze dne 30. listopadu 1934, Rv I 2128/32.)
Žalobu
o zaplace'
"'ťovaC1' premie 450 K'"
,
.
111 POJ1S
'
P rve s t o I 1 C e zamítl o d l ' ,
c p r Ů' c e snl s o u d
Ne j v y Š š f s o u d ~rušil ~~ a~'e~n', s o u d uznal ?,odle žaloby.
p
y rozsudek a uloz11 odvolacímu
soudu, by znovll rozhodl.

i'

I"
,

D ů vod y:
Dovolatel právem vytýká že s
'
kOll' v odvolacím sdělení' ' , e odv?lac1 ~oud nezabývaI jeho výtsou~ přezkoumává sice 'pz~ctF:vl ~~~d pr~pushI změnu ž,aloby. Odvolací
prve stolice v mezích odvolacích ',~;vy ?dstavec c. r. s. rozhodnutí
JSou jeho, posudku podrobena i navr u, avsak podle druhého odstavce
jl~dle zákona vyloučen nebo ous,nes~n1, pokud odpor proti nim nebyl
nymi následkem Opomenutí vč~s~~dv ~~nese111 ta se ,ne'Stala nezměnitel
rozhodnutím o rekursu. Dovolatel
y (§ 196 .c. r. s.), rekursu, nebo
, ~O~l podalr rekurs do rozhodnuti
prvého soudu Ů' připuštění zm'
vydáno a to ani ne ~e výrok ~ny za o' y: poněvadž usnesení to bylo
jenž vyzněl ve prospěch Ž~lo epr~~ v duvodech, písemného f,Qzsudku,
vane o a nezavdaval příčiny k podání

I

I
I,

i

nl

r

_
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,
,·tce odle § 196 c. ř. s. nemél žalovaný dúopravného ,pro~tredku. K ~ri pr:ní ,soud k námitce žalovaného, že na:
vodu, ponevad:, nev~~es, - žaloby a: že se proti ní ohra'žuje, usnesem
vržená změna .lest zn:,;no~ zákonn' ředpis a nebylo tím znemožně,no
ihned neportls11 hm zadny . ' Y P cl' . o změněném předmetu
, .'
hl ď k . dnah 1 o puvo 'mm I
'
,
s formal~lh? ,e 1S a 1~. t 'kati jen věcného hlediska spom potud, ze
sporu, nybrz .mohlo ~le ,o ~ námiťky proti zminěnému nároku pro nesnad žalovany nemo ~ecn
in Vorlesllnrren str. 236 a 280).
dostatek in,formace vznesh (s~ov. Kl,eezíwumati zda jde o přípUlstnou
Od~ola:í ,soud by~ pr~t~5 ~~:~n~,~sťa~ec c. ř. s.' aneb jen? změnu před
zmenu ~aloby; ~~clle ~
oclle § 235 čtvrtý odstavec c. r. s., an podle
mětll puvodne zadaneho ,P
. T pečlivě v úvahu výsledky odvo§ 49Sclruhý odstavec c. ~: s. ';lUS1 VZ1,1 ti mezi něž patří podle § 492
laciho řízení a v~ech~.y J1.~~ev ?:~~no~t odvolacím sdělení. Nezabýval-Ii
c. ,r. s. 1 pra. d y 'dY
t'l e sl'ce vady v ří'zeni podle
Prvy' odstavec
.
d t' ·to vyvo 'y ne ,opus 1 s
se odvolac1
SOli
em1
"
1
.,
roz'po'ru
,
'
. k dovolate mlm, ny'b'
rz
, se spisy , podle
, .
§ 503 čC ' 32 c', r. s., Jabylo rozhodnuto J' ak se stalo, aniž bylO' zapO'treb1
§ 503. c. r. s., a
o'
č 4
'
se zabývati drubým dovolacím cluvodem § 503 . c. r. s.
čis.
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Rekurs (dovolaci rekurs), uplatňujicí, že Pstrt .?eza~~:nt~orv:~~~:
'
d nebyl zákonný zástupce ezov
rozvrhového ~ou ~ " b I mu z tohoto důvodu neprávem zř!zen ?pa:
roku vyroz~men~.ny!,rz ~emJ b la odňata možnost projednávati v řízem
troroik k. cm~, clmz f:"Y t . ~etvrdi-Ii stěžovatel, že napadeným rozrozvrhovem, jest !lep Pbu~ ny, přikázáno na jeho knihovni pohledávku
zák
mělo mu býti při
vrhovým usnesemm ne y o mu , . ,
tolik, kolik při správném p,o~tuPutřtze~1 e?dl~ zna:!těla vytýkaná vada
kázáno a vůbec se nezmmuje o ' OIU, ja y vy
pro jeho tunomé zájmy.
(Rozh. zeclne 30. listopadu 1934, R II 527/34.)
. , ,,, o
.
ve' h o s o II d u J'ímž bylo rozvrženo nejVyss1 P .
Proh' lIsnesenl p r
,
k
b
S zas tou. .
k "
danou nemovitost, pod,ala re ms o ec .,"
dam za exe ~cne pr? "
"d
Brně Rek u r sní s o u d napapená Zemsky?, vyber.c1'ffi ura em v
'.
dené UI~nese~l, ?otvrd1L o,d'mít! dovolací rekurs obce S.
N e J v y S Sl S o tl d
Důvody:

Dovolací rekurs byl b, Y ,s.hledi'slka,§ 239,POnSelVeydrnoízOudmSe!~~eS~ě%'V~t::~;
.
'ď' tky JIm up a t novane
přípU1stn,y, ~oneva zVYk'
'e'ího zástupce (§ 209 druhý odstavec
o rozvrhovem roku k ru am.l J ."
v §§ 209-235 ex. ř. při
ex. L) 'Zapadají do rá~ce ?taz.ek, Jez JSou. b
č', 12793 11505,
kázány k rozvrhovému řl'zem (VIZ rozhoclnul1 s . n. S. 1S.
,

čís.

13996 1241

6697 a 4522), ale jest nepřípustný z jiného důvodu. Dovolací rckurentka
vytýkala V rekursu a vytýká v dovolacím rekursu t OI i k o, že prý nezákonným postupem exekučního soudu nebyl Zemský výběrčí úřad
v Brně jako její, zákonný zástUlpce ve věd obecní dávky z přírustku
hodnoty nemovito!stí o mzvrhovém roku vyrozuměn, nýbrž že byl jí
z tohoto důvodu neprávem zřizen opatrovník k činu, čím~ prý jí byla
odňata možnost projednávati v řlzení rozvrhovém (§ 477 čís. 4, po pří_
padě 5 a § 514 c. ř. s. a § 78 ex. ř.). Stěžovatelka netvrdila však a netvrdí, že napadeným rozvrhovým usnesen'ím nebylo jí příkázáno z její
knihovně zaznamenané pohledávky tolik, koHk při správném postupu
řízení podle zákona mělo ,jí býti přikázáno., a vůbec se nezmiňuje o tom,
jaký význam měla vytýkaná vada pro její hmotné zájmy. Okolnost ta,
by totiž by.lo tvrzeno a elolíčeno, že a jak je rekurent napadeným usnesením na svých právech hmotně poškozen, je však předpokladem pří
pu,stno'sti rekursll i dovolacího rekursu;, neboť podle lIstálené judikatury
a podle přirozené po\"ahy věci lze přiznati jen věřiteli na jeho právech
zkrácenému oprávnění, by mClhl v odpor vzíti opravným prostředkem
rozhodnutí nižšího sOUldu. Následkem toho udze se vůbec obírati otázkou,
zda Zemský výběrčí úřad byl v tomto případě oprávněn stěžující si
obec S. zastupovati' a v jejím jméně O'pravné prostředky podávati, aní
obsahem ,clovolacího rekursll', zejména tvrzenou zmatečností, poněvadž
opravné stolice mohly by i k zmatečnosti hleděti 'jen, zví~li o ní u pří
ležitosti opravného prostředku podle zákona příipu'stného (viz rozhodnutí Ns. 51, 6471 sb. n. s.). Pro nedostatek uplatněného hmotného
, zájmu na rozhodnutích nižších soudů, jest dovolací rekurs nepřípustný
a hyl0 jej odmítnouti (§ 526 c. ř. s., § 78 ex. L).
čis.

13996.

Pokud nelze do povinného dilu ditěte po otci započisti hodnotu toho,
ditě obdrželo z pozůstalosti po matce, třebaže otec obdržel z matčiny
pozůstalosti méně, než sám do ni dal.

co

(Rozh. ze dne 30. listopadu 1934, Rv II 933/32.)
žalobkyně, dcera Matěje O-a, neobdržela nic z jeho pozůstalosti,
ježto zů!s'tavi,tel oelstoupH za živa celý svůj nemovi,tý majetek druhé své
dceři a jejímu manželu. Ž<l!lobou, o ni'ž tUl jele, domáhala se žalobkyně
na nich~i vydali pozemky V ,eně 8.'!.50Kč, majíc za to, že o tolik
byla zkrácena -íi-a-poVi,jj;rifiíi dílu. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e
žalobu zamítl, ježto zkrácení žalobkyně na povinném dílu činHo .3.130
Kč, žalobkyně však obdržela z pozůstalosti po své zesnulé matce pozemek, jehož hodnota; převyšuje 3.130 Kč. O d vol a c í s o u d uznal
žalované povinnými, by vydali žalobkyni část pozemků v hodnotě 3.930
Kč anebo jí 3.930 Kč zaplatiH, ježto žalobkyně byla zkrácena o 3.930 Kč
á nelze z povtnného dílu odečí'sN hodnotu pozemku, jejž žalobkyně obdržela z pozůstalosti matčIny.

-

Čís.
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N e j V Yš š í s

O

ud

nevyhověl

D

ů

dovolání žalovaných.

Pop r á v n í str á n c e posoudil odvolací, soud věc správně. Hodnota jmění Matěje D-a byla za účelem vyměření povinného dílu pro žalobkyni správně oceněna ve smyslu § 794 obč. zák. podle doby postupní
smlouvy uzavřené se žalovanými. Pro výpočet povinného dílu správně
nebylo přihlíženo k závazkům, které žalovaní smlouvou postu:pní pře
vzali,. neboť závazky tyto sice 'snižovaly by hodnotu daru jim poskytnutého, ale nemohou snižovali cenu jmění rozhodnou pr.o vypočtení pOc
vinného dílu, .neboť závazky ty převzal.i přejímatelé teprve smlouvou
postupní. Pokud jde o pozemek, který žalobkyně doMala z p o z Ů s t alos t i s v é mat k y, vyplývá z odevzdací listiny ze dne 20. února
1923 správno~t úsudku odvolacího soudu, neboť dle této odevzdací
listiny pozůstalý manžel Matěj D. se k dědictví po Marii D-ové přihlásil
a byla mu po'zů'sta,lost vedle dětí odevzdána jednou čtvrtinou podle dě
dického narovnání, když ze svého vlastního jměni dal k účelu tohoto,
dědického narovnání ,svou icleálni polovici pozemků v odevzdací listině
uvedených. I když dle výpočtu odevzdací listiny obdržel z pozů.stalosti
méně, než sám do pozůstalosti dal, jde o dědické narovnání a nelze to,
co z tohoto narovnání žalobkyně dle odevzdací listiny po matce obdržela.
počÍ'tati jí jako jmění obdržené od otce. Odvolací soud vypočetl na základě provedeného zjištění, že žalobkyně je zkrácena na povmném dílu
o 3.930 Kč, a ježto žalovaní, byli jejím otcem za živa obdarováni, má
nárok proti Mm na doplnění povinného dílu (§ 765, 785, 794 a 951 obč.
zák.), když cena daru, který žalovaní od otce obdrželi převyšuje částku,
o kterou je její povinný díl zkrácen. Žalovaní ani netvrdili, tím méně
prokázali a ze zjištěných skutečností nelze dovoditi, že darování, které
od otce obdrželi, i když by se odečetly všechny závazky jimi při smlouvě
s otcem převzaté, nepřevyšov"lo částku, o kterou žalobkyně na svéw
povinném dílu je zkrácena.
čis.

13997.

V rozvrhovém řízeni jest zásadně předložiti listinný doklad, že zajištěná

pohledilvka z úvěru (ze zástavnl záruky) jest po právu a zpusobílá k uspokojení. Nevykázal-Ii se věři,tel takO'vým listinným dokladem,
není exekuční soudce pQvinen vyhledati listiny, prO'kazujícl pohledávku,
ve sbírce listin nebo v jiných souclnich spisech a neni O'právněn opatřiti
si po rozvrhovém roku před vydáním rQzvrhového usnesení potřebná
vysvětleni, by mQhl rozhodnouti o Qprávněnosti přihlášeného nároku,
nýbrž má částku úvěrO'vé hYPO'teky nevyčerpanou řádně dO'IO'ženými ná1'Oky, není-li úvěrový poměr dosud ukončen, podle § 224 druhý odstavec
ex. ř. ulO'žiti u soudu na úrO'k.

.\ ",

.' ~ozY'rhu1e nejvršší podání za exekučně vydražené nemo'vitosti při
kaz~. s 011 d ~ rve s.t.~ II c e zbytek nejvyššího podání Terezii H-ové
na castečnou ~hra:d.u j:!~ kllIhovně zajištěné kaučni pohledáv,ky, zamítnuv odp,or knlh?v~l v;,nlelky firmy K. Rek u r sní s o w d nepřikázal
niC .'M u'~:adu uverove. pohledávky Terezie H-ové. D ů vod ': H ' 0-

vo dy:

(Rozh. ze dne 1. prosince 1934, R I 1353/34.)

tekarm ventelka TereZIe H-ová nepřihlásila pod C l 29
}
JP
hledávku 'd
.• 3 0 '
po .
regreslll po.
az
vJse. .000 Kč řádným způsobem, ani ji neosvědčila,
pk §210 ex. r. predplS~je',alll kdražbě ani k rozvrhovému raku. Soud
ť'xekučm nebyl am opravnen, <lm ,povinen k odůvodněnI' zc"'l
"
'ého n' k ťt
'''t Ik
va neurCl~v. ~TO ~ e ~ ven e y po rozvrhovém raku, přes to, že následu'fc'
ven~ele,k.n;?ovm podali odpor, konati šetření a odvolávati se zejm~n~
na au~nl l'shnu ze dne 20. srpna 1931, která při roku předložena nebyla; Nasledkem toho neměl býti při rozvrhu na tuto kauční. ohledávku
ktbera , POdku'd vyčerpan~ výše se týče, prokázána nebyla brá~ by'li zřetel
a y lo o' pam vyhovětI.
'

:0

l

, N eJ vy š š 3. s ou..d. obnovil usnesení prvého soudu s tou změnou
ze sedcasúka. pnpada]lcl na úvěrovou pohled'ávku Terezie H-ové uloží

II

soU' u na urok.

D ů vod y:

POh~ J?z~rhOv~m, fi,zení

jest zásadně ž"da·ti listinný doklad že zajištěná
; av. ~ z uveru, pokud se týče ze zástavni záruky j~st po rávu
~e~~,~~~~;~a Ek uSkP':.k?jení.dStěžo\"~telh se takovým listi~n.ým clokl~dem
J
.
xe ucm sou' ce n.ellI povmen v tak'
"d"
listin y , p(rokazujíd pohledávku ve sbírce listin~:;: !JrJ':~y~ c~ :~~~n~ac~
splsec h fů'zhodnulI čís 4864 5962 b
~iti ~i po .rozvrhovém ro'ku př~d Vydá:í~ ;';;z~)hoav~ei~~,:!sI~~~ně~;ř~6:á
dr;;~2~~~/Y m~~'~ rozhodnouti o ~právněnog,ti přihlášenéhoP nároku
CdlS't
6 sb ..n. s.). Stezovatetka neos\"ěddla tudíž podle
§§ 210, 2241 o'Sravecprvmexř""
,
"
pohlédá\"ka kterou b b
" , ,ze .JI v ramcl zaruční zástavy vznikila
.'
Y ylo lze pnkazah k ho,tovému zaplacení podle
" 224
,
prvy odstavec ex. ř Než nelze z t dl t d o cl . " .
soud, tuto ohledávku ,:
"
O,,? o uv~ ll, Jak CInl rekursní
byl?
ni

.

?hled~ě

postup~~a~fz;~~ťe §ej~~!sl~~s~~~~n~f~l1Jinouti; nýbr~

~l~~~t:k~ř~~ut%č~~n~~h~e~~~~~ ~er~~~~' H~o~O;l1, l~?m~ ~~~p~~'a/i' ú;~~;

~~~a~~ři1'adneh
~o př~padě jis.ji~a (§ 224 druhÝ' o~:~:~~~k~:. lř.) , tJoe~;
e ne roz, OunollitI exekučm,mu soudu. .
čls.

13998.

Ručení za škodu z prOvO'ZU s'l t .
1 QS rO'ju zákO'n ze dne 9. srpna 1908
I

čís. 162 r'. za'k)
. .

o

(

,

. Natáčeni motorového vozidla připravenéhO' k od' d
ad'
Jem prO'vO'zu.
jez u sI' a pod po-

-

čis.

13999 -

-

Čís.

14000-

124~

1245

žalovaný majitel automobilu se nevyvinU podle § 2 aut. zák., při
pustiv poškozeného 'k to~u, by natá~el m;otor, ,ač nebyl z. vlastni z~uše:
nosti přesvědčen o tom, ze poskozeny uml s motorovou klikou zachazetJ.
(Rozh. ze dne \. prosince 1934, Rv 1 1767/34.)
žalovaný připustil žaJobce k nat"čení svého automobilu, při čemž
byl žalobce poraněn. žalobě o ná!hradu škody bylo v~hověno 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 techto
důvodů:

Pokud dovolatel tvrdí, že se odvolací soud neprávem dovolává automobHového zákona, ač Iprý vozidlo nebylo v provozu, jest mu odvětiti,
že o provoz sHostroje podl<e § 1 odst. (1) zákona ze dne 9. srpna 19.08
čís. 162 ř. z. jde i tehdy, když síly k pohonu silostroje určené ISOU v čm
nosti, auiž se silostroj pohyboval (srov. ro~h. čís. 13264 sb. n. s.), takže
stačí i počin, jehož je zapotřebí, by vozIdlO' bylo uvedeno do chodu.
Spadá tedy i natáčení m.otorového vozidla přip'raven.é~<: ~ odjezdu ,p?~
pojem provozu. Odvohcl soud nepochybIl, kdyz za zpsteneho stavu, vecI
dovodil též., že se žalovaný nevyvinil podle § 2 aut. zák. Neboť zalovaný, ačkoli nebyl z vlas·tni zkušenosti přesvědčen o tom, že žalobce
umí s motorovou klikou zalCházeti, přeoe ho při,pustil k tomu, by natáčel
motor; na;proti tO!mu nelze přičíta:!i žalobci ani spoluvinu, ježto nemusil
si hýti vědom toho, že by se při natáčení matoru mohl zraniti, nebyv
na nebe'zpečí upozonněn.
čís.

13999.

Ujednal-li zaměstltavatel se zaměstltanci, že příspěvky k nemocenskému pojištění, pokud mají býti zapraveny zantěstnanci, budou, zaměstltavatelem ukládány pro každého jednotlivého zaměstltance lili
vkladní knižku a že pnslušná částka může býti zaměstnancem požadována teprve při vystoupeni ze služby, jest posuzovati nárok zaměstnance
proti zaměstJtavateli na vydáni příslušné částky i s úroky za nárok z poměru mandátltiho a nevztahuje se naň ustanoveni § 1486 čís. 5 obč. zák.
(Rozh. ze dne 1. prosince 1934, Rv 11964/34.)
žalobě zaměstnwnce, jíž se domáhal na zaměstnavateli vydán! toho,
co zaměstnavatel ,pro něho ulo.žil na vkladní I<mížku, bylo vyhověno
s o u d Y vše c h t ř'í s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto

důvodů:

Podle zjištění nižších soudů bylo dne 1. ledna 1927 ujednáll10 mezi
žalovaným a jeho zaměstnanci (tedy i se žalobcem), že příspěvky k ne-

mocenskému a,pensijn,ímu pojištění, pokud mají býti zapraveny zaméstna~:", budou,zalovanym uloženy pro kwždého jednotlivého na vkladní
kn.'zku u spont~lny v~ V. a že pří~lušná částka i s úroky mMe by-ti za!n,estnancen: po~adovana teprve pn vystoupení ze služby u žalovaného.
~I,m, byla ujednana doba <sp,latnosti těch částek (nepopřeně 100 Kč mě
sl,cne a dOhromadY,~:600 Kc) a promlčecí lhůta podle § 1486čis. 5 obě.
zak. by mohla pOCIl! t<;prve dnem vystoupení žalobce ze služby t .
2~. čer~na 1933. Nehledí-U se ani k tomu, bylo by pokud jde tÝt~
čast~y zalovaneho podlle § 960 obč. zák. pokládati za zmocněnce a bylo
na nem, ~by, pod!e § }009 obč. zák. příkazu bedlivě a bezelstně vyhověl
a p~ zmsem slu,zebmho poměru veš.\oeré uži1iky z věci zmocniteli (ža10bc,l) ponechal" t. J. aby mu vydal příslušnou částku i s úroky. Jde tu
o narok z .pomer~ mandátního a nikoli o plM příslušející žalobci ze
sI?louvy namez9;m a proto nevztahUJje se ustanovení § 1486 čís. 5 obč.
z~k. na te,nto pnpad. Z poulhé skutečnosti, že žalobce za trvání služebnIoho P?meru nezadal v~placení remunerací za léta ] 930--1 933, nelze
beze VSI, pochyb~osl! mll! z~ t?, ~e se mlčky (§ 863 obč. zák.) vzdal
tohO~o naroku, Jez~o mohl !flltl Jme nutkavé důvody, pro které tento nárok Ihne,d n.~ulI?latn.~va~. Ze se žalobce tohoto nároku nevzdal v ý_
s lov n e, zJlSl!ly JIZ mžšÍ' sOUJdy.

d

čis.

14000.

,!.ákon ze <;lne 27. ,břez,?ll1931, čios. 57 sb. z. a n., o použití úředttikii
vySSI pO?Iocne SOud~1 sl,!1zby u soudu a poručenských (sirolč/ch) úřadů.
~~uar neb~1 opravnen rozhodnouti o žádosti, by bylo změněno usnese?, J1?I vydane. Roz?O,dl-1i však přes to o takovém podáni, jež jest po_
k~ádab za rekur~ nacez s?uďce, jemuž bYlY spisy předloženy, neshledal
duvodu, by no~e us~esent aktuára změnil, jest miti za to, jakoby' b í
soudce hned pUvodne vydal nové usneseni sám
y
Pozůstalostn! řízeni.
.
o Pro p~hře.bn! ?iraty ?e,ni věřiteli vyhrazeno zástavni právo na pozUS~,lostnt?I, Jm~nt a, nent ukolem soudu, by se staral o jejich zajištěni.
:UC;;tz plah I o uiratách nemoci a o jiných pohledávkách, za něž dědic
(Rozh. ze dne 1. prosince 1934, R II 293/34.)
,.

U&nes,ením ze dne 8. ledna 1934 poukázal aktuárský tajemník spo-

~el~u mesta B., aby z vinkulované vkladní knížky vyplatila Františku
O~I' 4.?13 Kč n~ úút di\dického podílu Bohumila H-a. Toto své Usne:em zm,,!ul aktua:sky tajemník usnesením ze dne 19. ledna 1934 v ten
o~~m, ze pOUJkazal .~pořitelnu města B., aby z vinkulovamé vkladní
tnlzky .vyplatIla Franllsku Z-ovi jen 3.000 Kč na účet dědického podílu
.ohumda H-a. Rek ll,r sní s o u d k rekursu Františka Z-a napadené
u~nesem potvrdIl. D II vod y: Stěžovateli, exekučnimu věřiteli spoluded;ce BohumIla H-a, byla povolena exekuce jednak před odevzdáním
pozustalosl!, Jednwk po odevzdání na peníze složené do soudního de-

_

Čis.

-

14000 --

Čí,s.

14001 1247
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•
.
o
t lost Prvá exekuce n~padá vůbec v úvahu podle § 822
pos,lta pro PO:~:a~ž dědici H-ovi nebylo ponecháno pozůstalostním S?U-

~;~ ~~~~'é ~~akIM:í. s,dep~~!~~~í~a~a~~~~ou~~~~~~ bJ~~ov;:tel Vh~~j~~
ji

pred druhym. exe.. cmm ~ení § 822 obč. zák. byla mu přikázána len
prolI tomu!tzed Rn uSatbaanvoene'ho Ovšem j'est tu l'eště druhé za.bavení po
.. t d~posla nve Z ·
•
. A • k
cas .' ,í odevzdací I,i,stiny před skutečným odevz?áním PO,zúst,alost,l. vsa
l b ' tomto případě tenclenci- pozustaJostmho nzem, kdyby
vydan
o?p'0rov~ o, .y I '! "
,'k'
,Ině bez ohledu na věřite.!e pozůsta
l
ventel ded!c~
~t~~~:feodá~:~ ~ výlohy pozůstalostní (§ 105 nesp.
losl! a na p,re n,os roto hro'í stěžovatel pro,ti tomu, že nebyla mu )ako
pat~ ·t;prav~~tlIi dědicO~U vydána celá část depos~ta na sp~ludedlc~
exe u ,~Imdu ':,e, bez ohledu na věřitele pozůstalostm a' na prednostm
H-a pnpa ajlcI
' ,
ohledávky a výlohy pozůstalosti,
..
p
.
, ., s o u d vyhověl dovoladmu rekursu FranlIska Z-~ a
pov~litl ;b~ !:~ byla z vkladu, složeného u Spořitelny města B., vydana
ještě další částka 1.913 Kč.

:r

D ů vod y:
Jest se především obírati výtkou zmatečnosti, již stěžovatel spa-

třu'e v tom, že usnesení prvého soudu ze dne 1,9. ledna 1?34 bylo ď7n~
dá~O aktuárem a nikoliv soudcem. Toto u,snesem .bylo v)'dano k d~ného
•ď

tz~k. čís.

J. f Š

v

němž

tento žádal za zmenu usnesem vy

spol~de I';;' o:e dn-:" 934. Toto podání jest pokládati za rekurs a ~ělo

~~Juar~~le ni
. ,~

3'

57/1931 sb. z. a n.

správn~ býti před~oz~no

~ b huď o něm jako o rekursu sám rozhodl, mel-.h za to, ze lest

~: :;hO~ěti

k
nebo jej předložil druhé stolic~. NestaIO-\ ge Itad a rg~4
hodl-Ii o to~to rekursu napadeným usnesentm ze dne
. e na b I
se aktuár změniv své původnÍ usnesení ze dne 8. ledlna 1934, .. Y ~
za všem u'snesení ze dne 19. ledna 1934 1)m~tečn~ po~le § 477 CIS .•
~: ř~ s. Avšak jak ze spisů vyplývá, byly 1\P1Sy predloz,eny dodatečn:
.
' d l e úředního záznamu na rekursu FranÍ1ska Z-a do, to
soudo" ktery 'po
dl'
hl d ',vá důvodu by usnesení to zmem!.
hoto usnesent rozho " ze nes e a .
.,'
. t kt
své
r schválil soudce usnesení vydane aktuarem, ,bera Je a o za. !
i~~e věc jest taková, jakoby soudce byl hned puvodne vydal u,snese111

si<mOdŮvodněna

jest vša!k výtka nezákonnosti. Usnese~lÍm 0~~esní~~
"1 'h v B ze dne 22 září 1933 nenabyl ovsem stezova e
so~ dII CIVI nkl' Od 13 sOO Kč 50 h . poněvadž tento vklad byl učiněn pro
l a.
prava na v
,
'1 H
.
nebyl vklad
pazůstalost nikoliv pro povinného Bohuml a -a, .le;n~z
t I t
o stalostním soudem ponechán k
volnému naklad"m a pozus. a os
pozu 'eště neb 1a odevzdána. Avšak dne 21. hstopadu 1933 byla vy.~e:n? oldevzdací {istína, která se stala pravoplatnou a tím nabyl ~oh~II
H. 'ako dědic práva, s polovici vkladu, na.n~ho, připadl~u, volne na ~š
d {i pokud nesloužila jako jistota pro dedlcke poplatky (~ 26 a,
č' 278 r' . z"k z roku 1915) a pokud nenabyly ok nemu prava
CiS. nar. 108·. -

jiné osoby. Právem byla tedy z polovi'ce vkladu Bohumila H-a přede
vším zadržena částka 350 Kč jako jistota pro dědické poplatky. Dále
nařídil pozůstalostní soml usnesením ze dne 21. listopadu 1933, že poplatky notáře jako soudniho komisaře ustanovené na 1.417 Kč 50 h,
z nichž připadá na Bohumila H-a polovice 708 Kč 75 h, budou vyplaceny z vkladu pro pozůstalost složeného. Toto usnesení stalo se pravoplatným a tím nabyl notář práva na vydání této částky ze vkladu. Usn'esením pozůstalostní1ho soudu ze dne 5. prosince 1933, jez rovnéž nabylo
právní ,moci, pak bylo Úřednímu listu zemského úřadu v Brně povoleno
vydání 32 Kč 50 h, z nichž připadá na Bohumi,la H-a 16 Kč 25 h. činila
tedy polovíce vkladu BohumUu H-ovi připadlá, s níž tento dne 14. prosin'ce 1933 mohl volně nakládati, 5.675 Kč 25 h. Proto povolH pozůsta
lostní soud usnesenlm ze dne 8. ledna 1934 stěžovateli na jeho žádost
právem vydání částky 4.913 Kč, když Bohumil H. u pozůstalostního
S01.l'du dne 14. pmsince 1934 prohlásil, že souhlasí s tím, aby z polovice
vkladu pro pozůstalost složeného byla stěžovateli vydána částka potřebná k úhradě jeho pohledá\Oky, jak jest uvedena v povolení exekuce
ze dne 22. září 1933. Napadeným usnesenim, jímž bylo usnesení ze dne
8. ledna 193,3 změněno tak, že stěžovateli bylo povoleno jen vydání
3.000 Kč místo původních 4.913 Kč, byl tudíž porušen zákon. Nižší
soudy nebyly oprá\Oněny z polovice vkladu připadlé na Bohumila. H-a
zadržeti částku, které je třeba k zaplacení polovice pozustalos,tních dluhů,
t. j. útrat nemoce a ,pohřbu, ,pak pohledávElk Okresní nemocenské pojišťovny v Brně a tiskárny N., za které Bohumil H. jako dědic mčL
útraty pohřbu patří sice IPodle § 549 obč. zák. k břemenúm po'zůstalosti,
podle § 46 nesp. pat. má býli dána zálO'ha z pozůstalostních peněz na
zaplacení pohřebních útrat a podle § 146 téhož zákona smí dědic, jemuž
byla přenech<'vna správa pozůstalosti, nebo opatrovník pozůstalosti se
sohválením soudu zciziti věci do pozůst"losU patřící, postoupiti pohledáv;ky nebo přiaímati peníze od dIULžní:ků, je-li toho třeba k zaplacení.
útrat nemoce a pohřbu. Než z toho plyne jen, že tyto útraty mají býti
zaplaceny z pozůstaloslnl podstaty, t. j. od dědiců, když však nebyly
z pozůstalosti zaplaceny, jest na věřtieli, který má nárok na jejich náhradu, aby sám je na pozůstalosti pokud se týče na dědicích vymáhal.
Není jim vyhrazeno zástavní právo na jmění pozůstalostní a není úkolem
soudu, aby se 8t1l!ral o jejich zajíštění. To platí tím slpíše o ostatních
dluzích. Bylo tedy stěžovateli povoliU ještě vydání další částky 1.913 Kč
mimo již vydanou částku 3,000 Kč.
čís.
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Nekalá soutěž (zákon ze dne 15. července 1927, čís. 111 sb. z. a n.).
Jde o jednáni proti dobrým mravilm soutěže, nápodobil-li soutěžítel
přiléhavě propagační prostředky jinéhO' soutěžitele. Lhostejno, že označení obou podnikil i jejich tiskopisy vykazuji řadu nepodstatných odlišných změn.
(Rozh. ze dne 1. pwsince 1934, Rv II 182/33.)
'F
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Žalující firma domáhala se na žalované firmě, by žalovaná byla
uznána povinnou lIpllstiti od označení s'.'''ho podniku »úsporný nákup
v)ébavy«, jakož i zdržeti se pou,žívání svých tiskClpiSů, prospektů, sestavy sazeb urókil s výškou a s dobou placení, výpočtů úroků, objednacího listu, a tento záv<Ldný stav odstraniti, po pnpadě provésti na
označen! podniku a v.Hskopisech, odliš ovací Změny. P r DC e sní s o u d
p r v é s t o I i c e žalobu zamíltl, o d vol a c i s o u d uznal podle žaloby.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Dů

vody:

při svědčiti právnímu názoru odvolacího soudu, že v zažalovaném
spatřov1l!ti jest skutkov'ou povahu jednámí proti dobrým mravům
soutěže vůbec podle § 1 zilk. proti nek. sout. Ze žaloby a z její prosby

Jest
jednání

,!'"

vYlplývá, že nejele o to, by dovol8Jlelka neprovozovala obchody podle
t. zv. úsporného splátikového syslému, ani by nepoužívala y .soutěži
reldamních a propagačních prostředků při tomto způsobu svého obchodovilní, nýbrž o to, že si osvojila tý ž z po ůs obr e k I a'm Ý jako
strana Ž<rlující, klerá podle zji;štění soudu odvol<Lcího, závazného pro
soud dovo,lací, dává rozšiřovati ve značn·ém množství. dosahujícím deseUtisícu na území Moravy a Slezska, jakož i v poslední době i vče,
cháoh a na Slovensku, prospeloty a agitační ~pisy, o . které v souzeném
případě jde, a to po dlouhou řadu let, dávno přeď thh, než se dovolatelka k témuž z,působu obchodování obrátila, čímž tímto svým způso
bem reklamy stala se známou v širškh kruzích obyvatelstva (zákaznictva). Dovolatelka, napodobujk v podstatě i· označeni podniku žalobkyně na její obchodních tiskopi!sech, i tyto tislkopisy,o ,něž tu jde, octla
se V rozporu' s dobrými mravy sou;fěže, které nedovoluji, by si soutěžník
hleděl t<vk přiléhavým nap"dobením propagačnfch prostředků druhého
s"utěžitele osvojiti zcela nezaslouženě ovoce jeho práce a námahy k náskoku v soutěžním Závodění a tím na úkor jeho tě.žiti. Nezáleži na tom,
že při využití cizí ,myšlenky a -cizího vzoru není napodobení úplné,
kdyžtě cely zažalovaný zpúsob reklamy, jeho složky v celkovém úhrnu
jest posuzovati jaka. celek. Nesejde proto na tom, ze označení obou
podniků stran i jejich tiskClpisy vykazují řadu odlišných změn, ježto je
nelze uznati za podstainé. Soud dovolaCí souhlasí se soudem druhé
stolice, že i při vyobrazeních dovolatelčinýoh na pro'spektu, pokud jde
o zobrazení nevě&ty a snoubence .před otevřeným 'plným prádelníkem
s výbavou, jde o pou,žití myšlenky v. obrazové relklamě na prospektu
žalobkyně, při čemž na věci nemění, že vyobrazeni dovolatelčino je
menší velikosti, v rámci ováJlníma nikoli pravoúhlém, a má připojeno
jako ,pendant vyohrazeníďplačíd dívky u šicího stroje před otevřeným
prázdným prádelníl<em. Není prato neúplnosti ani vadnosti řízení, že nebyl vyslechnut svědek pro!. K. o tom, Že zhotovil obrazy pro prospekty
dovolatelčiny, aniž viděl prospekt žalující firmy a anÍž mn dovolatelka
dala pokyny, podle nÍiChž měl reklamní obrazy žalobkyně napodobití,

pon~,:adžo s hlediska skutkové povahy jednání proti dobrým m

"

so~teze vubec pOd'~e § 1 cit. zák. je zcela nerozhodno Jakým způ;~~um
doslo k vyobrazen!, které shledává žalobkyně práve;, závadným. em
čís. 14002.

Syndikátni nárok.
, Opravnými pro~tředky soudního řízení nemíní se v § 2 syndikátního
zakon~ ze dne 12..~erv:~,ce 1~72, čís. 112 ř. zák" jen opravné prostředky
o kterych rO!:h.oduJI vy~Sl s!o!lce, nýbrž všechny právní prostředky, které
mohou SI?UZIÍl ~ odvracem skody z porušeni úřední povilll1osti.
Byla-h dolozka vyko?at~ln~sti na rozsudku, na jehož základě byla
povo~hna etxekuc.e,.nespravna, Jest takovým prostředkem nejen oznámení
p~~ve
s avn veel podle obdOby § 39 čis. 1 ex. ř. nýbrž i ž lob'
pnpustnost exekuce podle § 39 čís, 5 ex. ř.'
a a o ne-

°

(Rozh. ze dne 3. prosince 1934, Co I 2/34.)
. h žaJob.c:

dO~á:~al ,~e

na

československém

státu syndikátní žalobou

~~l::a ~ g, ody, .lez pry mu' byla způsobena tím, že byla proti němu po~
.. b'
vyk3n,,;na exekUlce, ač doložka vykonatelnosti byla na žalobni
. ',~ ~lC,~ opabrene !?zsudkem pro zmeškáni, připojena jen kancelářským
ure 111, em, ez pnkazu soudce. Pro c e sní s o udp r v é s t l '
(vrchnl soud v Praze) žalobu z<lmitl.
o Ice
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl odvolání.
D ů vod y:

rot~aPž~deným rozsudk~m, ~yJ' za,mítnut žalClbni nárok co do důvodU
fotiž 'že se. ;mu. pedobstalva .leden z předpokladů syndikMního nároku
'd
'
,
vycerpany y y zalobcem opravné pr t· dk
v, soudním řízení, jimiž škoda žalobcov'a mohla ~ ~~. re y ,pre epsané
b . ..
Y I oelvracena. Podle
nazaru prvního soudu mohl • I b
za o ,ce z~;an!tJ p;ováděni neprávem povolené exekuce a dražb

~:v~~!~:k~ .pv~~~~e~=lnJoe~tnfeansbpaa~~~~~~k;~c~:c:;~I~~ě
j~~~~e~~~~~:e s~;~.
ravna a ze rozsudek nen b l "
I

,

takže Se za exekuční titlll nehodí Ježt • I b ' . a y prav111 mOCí,
Ilárok na náhrad I S'kd
' . . ,o ~a o '~e oznamení to neučinil,
lobce vyty'ká t u t o .Y podles~ndl.katl1Jlho zakona mu nepřísluší. Zaomu o nazoru prvmho soudu n s ' ,
, .
a dovozuje, že syndiká'lni zákon čís 112/187~ pr~vn.e pravnl P?souzení
středcích v soU'dním řízení'
m uve o opra'Vllych prosmyslu to jest jen tak : ma
,?ysh JeH opr:,vné prostředky v užším
právní' prostředky vše~~~y o O erfch ~ozCod~J e v,Yš.ší stolice a nikoli
v

I

;t

",

•

••

'

~~~~~~t~, P;aO:~ř:~~~dl~ s§o~~ni~~a;~k~d
s!e!Ý~~~e~~lk~~~::;' ~fZ~~í ~~~!
ex. r.
zabranenl exekuce 'pry' nehodl'l
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. . . odle exekučního řádu možný opravný prostře
a rekurs jakožt?Je~JnY P "ežto ovolení exekuce a nařízení d~ažby
dek nemohl mltI ~ysled_ek,
el~e při svědčiti. Opravnými prostredky
. ' se v § 2 syndikátního zákona
bylo formálně spravne. zal o .Cl n
, "
' ředepsanyml nemllll
.
.-, t
v soudnrm nzem P
,
t' dk o kterých rozhoduje VysSI s 0"ís. 112/1872 jen ?pr~vne ,pro~ re /'zákoně opory a míní se v § 2 uv.
lice, Pro tento úzky, vY,klad ~~n~; u které k odvrácení škody z porušeni
pros
za'kona všechny pravm
.
1 re"ť y,(tak roz h o d nu t'I Ol " U 14745 , 15745 ,
úřední povinnostI ,~lOhou s ou~ Iravn ' m, rostředkenr, kterým v případě,
n. ř. 528, sb. n. s. CIS. :~121>;k ~a pr; z ~í vzniklá býti odvrácena, byl~
o nějž šlo, mohla draz a da~, o§ 39 čís I ex, ř. prvním souelem uvedene
nejen oznámenr pod1e ob o) Y 'b' také žaloba podle § 39 čís. 5 ex. ř.
(sb. n . .s. 5650, 5861, 6291 ,,'lY rz e ač zvědělo dražbě na den 2. pro(sb. n. s. 6394"672?,.??59), zalob~t; adu 1931 a tudíž mohl některým
since 193: nahzene )1z d~~s~J~dl~ů dražbu odvráHti, to, což ani nepoz uvedenych opravnyoh Pk 'd" o tom' s'pis exekučního soudu, mohl
" 'I M mo to Ja sve ,Cl
'
.
'kl
Pírá , neUCl'ill,' 1. . d ácen' drazVb y a s'kody , která mu z nt VZnl ,aj
se žalobce domOCI o vr .. ' ,
d 'b' První soud, prúvem seznal,
1 podal jej az po raz e.
, ,
také rekursem, a'~.
, 1~ rostředků zákonem předepsanycJ1, paže žalobce, nepOuzlv opravn~C1 P "1 " škodu sám a právem uznal,
,
kud se týče nepouživ jich vcas, zavIn~ .sl
že žalobní nárok není důvodem po pravu.

G'

I

"

"

y
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Zákon ze dne 22. prosínce 1924,

č. 286 sb. z. a n. o úsporných opa-

třeních ve veř~iné správ)ě:, 1 'kona vztahuje se i na aktivní požitky

Ustanovent § 17 (2 CIS. .za,. st služebním poměrem jen prozaze služebního pc:m~ru ~ obce, Jen~l~á zákonným předpisům o trvale
tímnlm a vypovedlt~lnYn:, a n~p~ e
ustanovených ,obecntC~ zraen;lc • mysli v"áělečné příjmy jíného druhu,
J
Ustanovent § 18 zákona ma na,
než jsou příjmy uvedené v předchoZlm § 17.
,
1934, Rv I 1604/33.)
(Rozh. ze dne 5. prosince
.
ť . tr státních drah přeložen dnem 1. ledna
žalobce b~l jako ,tra m~~d II dubna 1927 byl ža10hce zaměstnán
1926 na trvaly od~ocll1ekl' ',' 'do'zorce žalobou o níž tu ide, domahal
, t k' obcc K jako Sl mClll"
,
. 1
'
II mes s e · '
k', t't by bylO' zjištěno proti ža ovanemu,
se žalobce na českoslovens em ,s ~ ~~ukromoprávním a by žalovaný byl
že žalobce jest k obCI, K. v pomer,. 'latě požitků ~dpočivných nakláuznán povinným s,: zalobcem P~~k:~~y'ch služeb ve smyslu § 18 zák.
, --"
. h od'
d ť J'ako se zaJmestnancem s
a I"
k 1924 a že není oprávnen CInltl z je. o
~
čis. 286 sb. z.•a n .. : ro l l , ' I
ný jest povinen zaplatiti žalobCI
počivný~h ,platu srazky a ze ďapo:~ é s t o I i c e žalobu zamítl. D u5.200 Kc. P r ~,c ,e sn! ~:l~bce je zaměstnán u městského úřadu v Kvod y: Jest z]lsteno, ze z

provisorně na 6týdenní výpověď jako silniční dozorce 's měsí'čním služným 1.000 Kč. Službu nastoupil dne 11. dubna 1927 s platem 200 Kč
týdně, od 1. ,prosince 1928 byl mu plat zvýšen na 1.000 Kč měsíčně.
žalobce, mající státní odpočivné požitky, opatřil si, nastoupiv II městského
úřadu v K. místo silničního dozorce, nestátní veřejný aktivní pozítek.
Nastoupením služby stal se zaměstnancem obce, tedy veřejnoprávní
korporace uvedené v § 28 a 20, odst. 2 b). Ježto tedy jde o získaný nestátní veřejný aktivní podnik, bylo jeho státní odpočivné požitky zkrátiti
ve smyslu § 17 odst. (2) písm. a) zák. čís. 286/1924 na poJovici, což
strana žalovaná provedla. Že by v souzeném připadě šlo o »jiný výdě
lečný phjem«, jaký má na mysli § 18 téhož zákona (t. j, jiný, než
o nichž je řeč v § 17), prokázáno nebylo a ani býti nemohlo, když je
nes,porno, že jde o zamestnání u veřejnQprávni korporace. Že žalobce
byl přijat provi1sorně a na výpověď, na věci nic nemění, ježto zákon
v tom směru nečiní rozdíl a nepředpokládá, že by snad pro nové zaopatřovací požitky ve smyslu § 17 bylo nutné jen zaměstnání stálé.
Co do dohy počátku srážek jest zjištěno, že žalobce nabyl nového
pří~mu 1.000 Kč měsíčně dnem 1. prosince 1928 a od toho dne byly
také jeho pensijní požitky kráceny. O d vol a C í s o u d napadený rOZsudek potvrdiL D ů v.o.cl y: Soud odvolací souhlasi s názorem prvého
soudu, že žalobce, jako silni'ční dozorce obce K. spadá pod ustanovení
§ 17 čís. 2 zák, z 22. prosince 1924 čís. 286 sb. z. a n. bez ohledu, na to,
zda byl přijat na výpověď provisorně a bez nároků na odpočivné, Strana
žalující vytýká prvénm soudu, nesprávné právní posouzení právního postavení žalobce, jsouc názoru, že ustanovení' § 17 čís. 2 cit. z~k. může
míti platnost jen u zaměstnanců, jichž poměry jsou upraveny podle zákonů ze dne 23. července 1919 čís. 443 a! ze dne 17. prosince 1919 čís, 16
z r. 1920 sb. z. a n. Prvý soud dovOldil správně, že žalobce je nestátním
veřejným zamě'S<tnancem s mčitými požitky, a právem požitky žalobcovy
pokládá za nestátni' veřejné poži,tky, které žalobce požívá jako zaměst
nanec veřejné korporace v § 28 cit. zák. uvedené, a právem jej zařadil
pocl ustanovení § 17 ČÍls. 2 cit. zákona. žalobce jest zaměstnancem veřejnoprávní korporace a jakO' takový má nárok na nestátní, veřejné,
aktivní požitky. V zákoně není výslo\Cně stanoveno, že ustanovení cit.
zákona vztahuje se jen na úředníky nebo zřízence v zák. čís. 443/19
a čís. 16/1920 zmíněné, a ostatně soudu nepřísluší zkoumati, zda obec
K., přijavší žalobce za svého zaměstnance, přijala ho podle ustanovení
právě citovaných zákonů, Pro pouržiti restriikčního zákona podle § 17
čís. 2 stači zjištění, že žalobce je zaměstnancem obce jako veřejné korporace a má nárok na nestátni veřejné pOlžitky. Více dokázati tento
zákon nepředpisuje. Žalobce vytýká, že jeho poměr měl býti posuzován
podle § 18 dt. zák. Než pod toto u'Stano'vení poměr žalobcův podříditi
nelze, ježto ustanoveni to má. zřejmě na zřeteli' jiné příjmy, než příjem
ze slu'žebního poměru k veřejnoprávní korporaci, na příklad příjem z majetku pozemkového, domovní<ho, kapitálového nebo ze samostatných
podniků (srovnej nález nejv. správ. soudu ze dne 14. října 1926 čís. 4636
ob. čís. 5950 adm. Bohuslav).
79'
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N e j vyšší s

O

lid

nevyhověl

dovolání.

Důvody:

Není sporné, že žalobce byl ja'ko' traťmistr státnich drah přeložeu
dnem 1. ledna 1926 na trvalý odpočinek a že má nárok na. státní požitky. Nižšími soudy bylo zjištěno, že žalobce jest od ll. dubna 1927
zaměstnán u městské obce K. jako sí!niční dozorce, že má od 1. prosInce
1928 za to měsíční plat 1.0ClO Kč a že byl přijat prozatímně na šestitýdenní v~pověď. Z těchto zjištěných, pokud se týče nesporných skutečností dovodí! odvolací soud správně, že se na žalobce vztahuje ustanovení § 17 odst. (2) čís. 1 zák. ze dne 22. prosince 1924 ~ís., 2~6 sb;
z. a n., níkoliv ustanovení § 18 téhož zákona, jež má na mysl! vydelečn~
příjmy jiného druhu, než jsou příj.my u,:e~:n~ v předch?zím § 17. Byl-l~
žalobce přijat do služeb obce K. jako sllmclll dozorce, jest ?o~?kladatI
za zaměstnance veřejnoprávní korporace uvedené v § 28 zak. CI'S. 286/
1924 sb. z. a n. a nezáleží na tom, že tento jeho služební poměr jest
jen prozatímní a vypověditelný, a ~~ se na žalobce, jak tvrdi, n.evzt~,hují
zákony ze dne 23. července 1919 CIS. 443 sb. z. a n. (o obeclllch urednících) a ze dne 17. prosince 1919 čís. 16 sb. z. a n. z roku 1920
(o trvale ustanovených obecních zřízencích), neboť v tomto směru zákon čís. 286/1924 sb. z. a n. v § 17 odst. (2) čís. 1 a v ~ 2Cl odst. 2. b)
nikterak nerozlišuje. Pokud se v § 2Cl odst. 2 b) poukaZUje na § 28, jest
tímto poukazem zřejmě vysloveno jen, že veřejn0r.rávnimi korporacemi
jest rozuměti země, župy, okresy a obce, n e I z e vsak z tohoto. p~ukazu
nikterak vyvozovati, ~e se us!a~oven! §,20 odst. 2 b) vzta~~je je~ ,;a
takové zaměstnance techto verejnopravnwh korporaCI, pro nez plah zakony čís. 443/1919 a čís. 16/1920 sb. ~. a n .. a j,ež dovolatel označ~*
jako zaměstnance »normované«. O nejasnostI zakona v tomto smeru
nelze mluviti,
čis.
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V pracovním soudnieiví není přípustná delegace jiného soudu z dů
vhodnosti.,
(Rozh. ze dne 5. prosince 1934, Ndl 476/34.)

vodů

N e j vy Š š í s o u d odmítl návrh žalovaného, by z důvodů vhodnos,ti byl delegován jiný pracovní soud.
Důvody:

žalova,ný navrhl za sporu projednávaného před pracovním soudem
v Praze, by na místě tohoto soudu byl z d ů vod ů v hod n o s t I,
jež uvádí, delegován bud' pracovní SOU? v Brně i1;ob od,děle!lÍ,okre~ního
soudu v Boskovicích pro spory pra:WVlll. Je tedy predevslm resllI otazku,

zda je v pracovním sowdnictví pod'!e zákona ze dne 4. července 19.31
Č. 131 'sb. z. a n. přípustna z d ů vo d ů v hod n o s t i delegace soudu
téhož druhu a zda platí pro obor tohoto soudnictví také předpis § 31
j. n. K otázce té jest dáti odpověď zápornou. Zákon upravuje v §§ 2
a 42 (a pro zvláštní ,případy také v §§ 11 a 38) mís t n í při s I u šn o s t způsobem vyčerpávajícím a výlučným. Zákon se nikde nezmiňuje
o delegaci z důvodů vhodnosti a nikde neodkazuje na předpis § 31 j. 11.
Nutnost použi,tí tohoto předpisu nevyplývá ani z povahy věcI. Z ustanovení § 19 o podpůrné platnosti předpisů o řízení před soudy okresními
ve věcech sporných nelze rovněž pro řešenou otázku nic vyvozovati,
ježto tu ,nejde o řízení, nýbrž o příslušnost, která je v dotčeném zákoně
upravena zvláštním způsobem. Přenechává-li zákon zvláštním předpi
sem (lex specialis) v § 2 volbě žalobcově, u kterého z pracovních soudil
tam uvedených chce dáti spor projednati a rozhodnouti, znamenalo by
to zásah do tohoto práva žalobcovy volby a matení, účelu zákona, jenž
chtěl žalobci usnadniti přístupnost soudu, kdyby příkazem vyššího soudu
(delegací) byla příslušnost přeswnuta na jiný soud podle toho, jak by
se to druhé straně hodilo. Není-li návrh na delegaci podle § 31 j. n. vůbec
přípustný, nutno jej odmítnowti a nelze se obírati jeho obsahem zejména
uplatněnými důvody vhodnosti.
'
čís.
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Služební poměry zaměstnanců Společnosti brněnských pouličnich
drah elektrických v Brně.
Smlouvou ze dne 1. prosince 1898 mezi obcí Brněnskou a rakouskou
sp'~le,čnosti »Uníon<; (l?rávnl předchůdkyní Společnosti bměnských poul~cntc~dra~ elektnckych) byly upraveny jen právní pomět·y mezi spoIcenostl "UnlOn« a obci Brněnskou jako koncesionářkou pouličních drah.
Zam~~tnanec Společ?osti brněnských pouličnlch drah elektrických v Brně
nemuze z ustanovem § 19, odstavec 5, smlouvy vyvozovati nárok na vrácení je~u srážených příspěvků na nemocenské a pensijní pojištěni.
Za!l1estn~e~ .Spole~osti b~ěnských pouličních drah elektrických,
?av, Sl vyplatttt jednorazovou v~pomoc, jež podle vyhlášky měla býli
I nahradou za odpracované hodmy nad zákonnou pracovní dobu dal
na jevo, že souhlasí s dohodou o náhradě za hodiny přes čas do té doby
odpracované.
(Rozh. ze dne 5. prosince 1934, Rv II 837/32.)
žalobce, byl ve služ?ách žalova~é Společnosti brněnských pouličnkh
'! Brne od 15. kvetna 1900 ilIZ do I. květn,a 1930, kdy byl dán do
vysluzby.žalobou, o niž tu jde, dOl)1áha'l se žalobce na žalované vrácení
t~ho, co ..~~' ~alovaná, srazila n,a 'př~s,pě~ckh k nemocenskélUu a pensijlllmu ~OJ1St~lll, a odmeny za pracl pres cas. Pro c e snÍ' s o udp r v é
st'Ů I I C e zalobul .zamítl, mimo jiné z těchto d ů vod ů. Smlouvou,
která byla v roce 1898 (dne 29. listopadu pokud se týče I. prosince
d~ah
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1898) ujednána mezi brněnskou obcí a mezi právní předchůdkyní žalov«né společnosti, bylo podle § 19 odst. (5) ujednáno, že »stejně náleží podniku pojištění nemocenské a úrazové, předepsané ve stávajících
zákonech, jakož i zaopatření starobní a invalidní ohledně provozního
personálu na jeho vlastní náklad«. Z tohoto ustanovení odvozuje žalující
sírana nárok na vrácení jí zaplacených příspěvků (pokud se týče jí prý
neprávem strhovaných příspěvků), opírajíc tvrzený nárok o důvod obohacení. Žalobce 'připouští, že si po celou dobu zaměstnání u žalované
strany pří pro"ozu (u jízdy) v době od 15. května 1900 do I. května
1930 neohával strhovati příspěvky k nemocenskému pojištění, pokud na
něho připadaly, a že mu byly v době od I. dubna 1923 strhovány částky,
připadající na pojištění pensijní. Tvrdí, že se tak dělo neprávem, hledíc
ke shora U'vedenému ustanovení smlouvy z roku 1898, podle něhož žalovaná strana měla nésti veškeré náklady nemocenského a pensijního
pojištění za své zaměstnance. Než ani z doslovu ani ze smyslu toho
smluvního ustanovení nelze činiti závěr, že se žalovaná (její právní před
chůdkyně) podjala závazku, platiti sama za své zaměstnance celé náklwdy nemocenského a pensijního pojištění. Výkladu tomu doslova obsah
§ 19 odst. (5) nijak nesvědčí. Smlouva byla uzavřena mezi obcí (koncesionářkou dnrhy) a mezi společností jako provozovatelkou. Obec nemohla ukládati a také podle doslovu smlouvy neuložila společnosti dráhu
provozující konání platů, jež ji ze zákona nepostihovaly, placení veškerých nákladů na sociální pojištění. To jest zřejmé jíž z ,poukwzu, na »stávající zákony«, které nikde neuklácdaly zaměstnava1telům, by hradili celé
příspěvky k nemocen&kému a pensijnímu pojištění. Naopak podle plal",ýeh zákonů byly příspč"ky ty děleny mezi zaměstnavatele a zaměst
nance. Jen ujedn"ním mezi zaměstnavateli a zaměstnanci hylo lze založiti závazek zaměstnavatelů, by sami uhražovali celý náklad na pojištění tedy i částky vypadající podle záckona na zaměstnance. Obec
brněnská mohla v době ujednání smlouvy z roku 1898 přesunouti a také
přesunula na žalov<lnou stranu jako provozovatelku dráhy jen ony závazky a platy, k nimž byla sama podle zákona co do platu na sodální
pojištění jako koncesionářka dráhy povinna, tak, aby byla z platů těch
po dobu, smlouvy zproštěna a by po,stihovaty společnost dráhu provomjící, tedy jako zaměstnavatel vystupu:jící. V době sjednáni smlouvy,
v roce 1898, nebylo ještě v platnosti ustanovení § 881 obč. zák., které
připouštělo platnost ujednáni ve ,prospěch třetích osob. Předpis ten byl
uzákoněn teprve třetí dílčí novelou z roku 1915. Proto nemohlI zaměst
n<lnci dráhy a tudiž ani žalobce n"býti smlouvou sjednanou v roku 1898
proti žalované straně (proti její právní předchůdkyni) žádných oprávněni,
ježto žalovaná strana s nimi smlouvu neuzavřela. Žalobce ze smlouvy nemůže činiti nárok na placení příspěvků k nemocenskému a pensijnímu
pojištění pokud se týče na vrácení příspěvkú jím vplacených (jemu strhovaných a pojišťov!lJcím ústavem za něho odváděných). Smlouva, která
se činí oporou nároku na vrácení pojišťovadch příspěvků, jednak neobsahuje vůbec závazek žalované strany, by hradila ze svého celé náklady na pojištění, tedy i toho, co vypadalo podle zákona a podle sta-
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noV na zam~stnan~e, jednak by závazek takový, i kdyby byl býval pře
vzat, nezakladal narak zaměstnanců, tudíž ani žalobce na konání oněch
platů. Ostatně neni o tom sporu, že zaměstnanci žalované a také žalobce
(tento po c.e~ou. dobu s,~éh? zaměstnaneckého poměm u žalované po
~O let) p!aÍlh SI samI pns,pevky k nemocenskému pojištění, a připustil
zal~bc;, ze mu po celo,u, dobu byly příspěvky ty strhovány ze služebních
poz!tku" netvr5hl ~m, ze. ~dy proti tomuto postupu vznesl námitky. Ani
z vypo~ed! svedku, ktere zalobce nabídl a jimiž byl proveden důkaz, nevyply~a, ~e b~l?, kqy, zaměstna,;cí pwti strhování nemocenských při
spevku a JIch castecnemu placem zaměstnanci sa:mými činěny žalované
straně výtky.
, Soud dospě! k právnímu náz?ru, že žalobci příslu·šela úp!.ata za práci
pres čas, v dobe, kdy pracoval vIce než 8 hodin 12 V2 minuty denně, tudíž
I v dobe od 24. ,l'stopadu 1927 do 3. Iistop«du 1928, a to podle sazeb
v podl11ku plalnych pro honorování prácce přes čas. Ježto však žalovaná
~trana t"rd!la a. dokazo:,al~, že ná,rok žalobcův na zaplacení práce přes
cas byl vyrovnan hm, ze zalov"na poskytla svým zaměstnancům i žalO,bcI, podle zvláštní' dohody v prosinci 1928 výjimečně jednorázovou
Vy,pO~lOC Jen pod podmínkou, že tím bude vyrovnán i jejich požadavek
na n~hra.du za tvr~enou práci přes čas, a to až do doby, kdy bude nové
;ozdel~l11 p;acovl11 doby, bylo ~~. zabýv:,U soudu otázkou, zda a pokud
z"lobcuv, narok sml~e~ zamkl, clh l11C. Zal obce nepopírá, že v listopadu
1928 doslo k uJednam ohledně požadavku zaměstnancú na náhradu za
'př,esčaS?~~U' práci tak,. že byla, vYP,lacena jednorázová výpomoc, kterou
mel,: byb h~nor,ovana I' prace pres cas, nepoplrá ani, že výpomoc ta byla
z~~,es!nancum zalovar;oll vypl~:c~na a že se výpomoci té dostalo i jemu,
hap vs~k st:"novlsko, ze uJednanl to pro něho nebylo závazné, ježto záslupcI J1zd~[h,o~ers.onálu pro ujednání to nehlasovali a ježto se ujednání
to ,stalo. ~uverl1fCky~, sb~rem, který pod'le svého určení neni povolán
k u'Jednal11. smluv a upr~ve mzdových nároků s podnikem (zaměstnava
tel~m). Dale odkaZUJe, zalobce k tomu, že k ujednáni tomu nikdy nedal
souhlas,' Soud .ZJ1S~!I: z~ z~ zaměstnanectvo žalované jednal se správní
radou z.alo~ane duv~rnICky sbor o vyplacení jednorázové výpomoci a
o podm1'l1kac~ pro vyplatu výpomoci té žalovanou kladených; že podle
zap~s~ o SChUZl sbom ze dne 17. listopadu 1928, sohváleného v dalŠÍ
SCh~Z1 ze dne 16. ledna 1929, a podle zápisu personální komise žalovane st.rany z~ ,dne 30. listopadu 1929 bylo stanovisko správní rady
I podm.lnky .vyplaty }e9noritz?vé výpomoci podle prohlášení předsedy
~avodl11ho vyboru (du~,erl11ckeho sboru) zaměstnanectva mnácny; že pak
_alo~a,na o.st:a~a :,yhlaskou oznam'l1a Zaměstnancům, že se, vyhovujíc
po~a~l duvermckeho. sboru, usnesla vyplatiti zaměstnancum zcela výjimec~e druhou polOVICI' jednorázové výpomoci, jak tomu bylo při výpl~te ?ne 19. červ~~~e 928, s. výslovným podotknutim, že se ta,to proti
~lU~lemu ,roku ~yssl. vYP?mo,: vyplácí při příležitosti jubilea republiky,
clmz se v.sak vynzu'j1l take pozadavky jiné, i požadavek náhrady za odp:acovane hod1l1Y .~ad .zákonitou pracovní dobu personálu dopravního
az do noveho rozdelel1l pracovní doby. Prokázáno jest, že na základ"
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této vyhlášky přijala výplatu výpomoci žalobcova manželka, která pravidelně vybírala u žalované žalobcovy požitky. Ostatně žalohce ani nepopřel, že se mu výpomoci té dostalo, pokud se týče, že F dal pro sebe
vybrati. Z vyhlášky jest patrno, který orgán vystupoval jako smluvčí
(jednající) za zaměstnanectvo při jednání se žalovanou. Jest nerozhodné, že někteří členové důvěrnického sboru mluvili pří schůzi ze dne
17. listopadu 1928 proti tomu, by výplata jednorázové výpomoci byla
spojována i s vyřízením nároku zaměstnanců na honorováni dosavadní
práce přes čas. Jisto jest, že konečné usnesení sboru toho (přibráni byli
i zástupcové organisací, ředHels,tví a vozovky) vyznělo pro přijetí návrhu správní rady, třebaže nevalně sympatického. Nepadá také na váhu,
zda důvěrnický sbor podle scvého řádu a zákona jest povolán k úmluvám
o národch mzdových a o úpracvě takových náwků. V souzeném případe
vystupoval sbor za souhlasu zaměstnanců jáko jejich smluvčí a zmocněnec, ježto jinak by se bylo zaměstnanectvo jistě opřelo ujednáním,
která shor bez jeho souhlasu by byl učinil. Každým způsobem cvšak žalovaná strana vyhláškou ze dne 4. prosínce 1928 jasně projevila, za
kterých podmínek hodlá vyplatiti svým zaměstna,ncům výjimečně jedno~
rázovou výpomoc podle směrnic ve vyhlášce vytčených, a bylo na vůli
jednotlivých zaměstnanců, kteří se necítili vázanými ujednáním důvěr
nického sboru nebO' nechtěli přistoupiti na podmínky, na ni·chž bylo při
znání a vyplwcení výpomoci žalovanou činěno závislým, by výplatu nepožadovali a nároku na zaplacení odpracované doby přes čas se nevzdávali. Pokud však, jak tomu bylo i u. žalobce, výplatu výpomoci při
jali, projevili tím, že v r"md vyhlášky byli se sVýI?i nároky uspokojeni.
Zalobce tudíž, přijav výpomoc, vyrovnal se se zalovanou stranou se
svými nároky na z,"placení prad přes čas, vykonaný,ch v době d~ 3. 113!Opadu 1928, kdy nastalo rozdělení prací v souhlasu s OSmIhodInOVOU
pracovní dobou· podle zakona čís. 91/1919. Nárok jeho smírem zamkl
a nemuže ho žalobce již uplatňovati. O d vol a c í s o u' d rozsudek
prvé stolice potvrdiL D ů vod y: Prvý sotld správně zhodnotil a po
právní stránce správně vyložil ustanovení § 19 smlouvy ze dne 1. prosince 1898 mezi obcí Brněnskou a rakouskou společností »Union«, před
chůdkyni žalnvané. Z této smlouvy jde jasně najevo, že jí měly býti
upraveny právní poměry mezi s'polečností "Union« a obci Brněnskou
jako koncesionářkou pouličních drah. Obd šlo zřejmě jen o hájení vlastních zájmů, čímž se také vysvětlUje ustanovení posledního odstavce § 19
smlou'vy. Obec měla pochopi,telný zájem na tom, by se provoz dráhy
děl tak, aby v každém směru vyhověno bylo zákonným předpi,súm a
zejména i předpisům o placení příspěvků na pojištění sociálně~politická
zaměstnanců. Slova »aul ihre alleinigen Kosten« mohla býti míněna jen
tak, že závazky připad,ajíci z těchto pojištění zaměstnavateli musí plniti
snolečnost »Union« sama. Pro domněnku, že obci šlo o hájení zájmů
z~městnancu a že šlo o smlouvu ve prospěch třetích osob, neni ve
smlouvě opory; obec přirozeně ani neměla zajmu na tom, jak si společ
nost "Union« ,tltvářj, služební, zejména platové poměry Se svými zaměst
nanci. Nebylo by zejména pochopitelné, proč by obec trvala na tom,
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by společnost »UnioM převz<!j,a na sebe placení příspěVlkú, jež podle
zákona měli platiti zaměstnanci. Proto není třeba obíratí se otázkou,
zda ze smlouvy mohl nabýti odvolatel bezprostřednich práv proti žalované. Ježto odvolatel nároky na vrácení srážených příspěvků na nemocenské a pensijní, pojiMění vyvozoval za sporu výhradně jen ze
smlouvy z roku, 1898 mezi obcí Brněnskou a předchůdkyní žalované,
nároky ty však ze smlouvy neplynou, muselo již z toho důcvodu dojiti
k zamítnutí dotyčné žalobní žádosti. Na tom nemuže nic změniti, že žalovaná až do 1. dubna 1923 platila za své zaměstnance i na ně připa
dající částku příspěvku na pensijní pojištění. Že se to nestal'o proto, že
žalovaná uznala svou závaznost podle řečené smlouvy, tomu nasvědčuje
již to, že nepřevzala i placení příslušné částky na pojištění nemocenské,
jakž by se bylo muselo státi, kdyby žalovwná byla uznala za správný
onen výklad § 19 dl. smloucvy, jaký mu dává odvolatel. Uznání onoho
výkladu sml,ouvy nehe v tom spatřovati i z toho důvodu, že v dobe
ujednání sm],ou,vy v roce 1898 nebylo ještě vilbec povinného pojištění
pensijního, takže ve smlouvě nemohla společnost »Unioo« na se vzíti
placení příspěvků na takové pojištění za své zaměstnance. Skutkem jest
jen, jak vychází najevo z v:0povědí svědku, že se žalovaná teprve v roce
1906 uvolila platiti za své zaměstnance též částku příspěV'ků na pensijní
pojištění na ně připadající, a s,talo se tak k zakročení sociálně demokratické strany, která tenkráte dostala zastoupení v obci Brněnské. Podle svědectví Richarda P-a domáhali se tehdy zaměstnanci dráhy na
žalované, by podle smlouvy s obCí Bnněnskou z roku 1898 platila sama
celé příspěvky na JPojištění pensijní, k dohodě však nedoslo, jen fakticky
nebyly od té doby zaměstnancům strhovány pensijní příspěvky a pří
spěvky již zaplacené byly zaměstnancům vráceny. Než, nechťsi žalovaná jen dobraV'olně platila od té doby za své zaměstn"nce celé pří
spěvky na pensijní pojištění, nebo placení to závazně na se vzaía dohodou se zaměstnanci, jest to pro nynější spor nerozhodné, neboť, jalk
již řečeno, odvolatel vyvozoval svůj nárok jen výhradně ze smlullcvy
z r,oku 1898, z níž však nárok ten vyvozován býti nemuže. Proto je také
v souzeném případě nerozhodné, zda převzatý snad záv<!zek žalované
ku placení celého příspěvku pensijního dodatečně zaniklu~ednáním platového regulativu ze dne 16. července 1923, a je i nerozhodné, zda zástupci organisací, jež regulativ se žalova'noll u,zavřely, byli k ujednání
tomu jménem odvolatelovým zmocnéni a zda odvolatel tehdy vůbec byl
příslušníkem některé z těchto organisací. Pokud se týče otázky, zda odvolatelovy nároky na ,odměnu za práci přes čas zanikly ujednáním z listopadu 1928 mezi ducvěrnickým sborem (závodním výborem) a žalovanou stranoU', jest souhlasiti s názorem prvého soudu, že odv'0latel,
ač-li nebyl Fž vázán ujednáním duvěrnického sboru, jenž sestával ze
zástup cu všech zaměstnanecký·ch organisací, ujednání to dodatečně
mloky schválil tím, že bez . námitek vzal na vědomí celé ujed'nání podle
doručené mu vyhlášky žalované ze dne 4. prostnce 1928 a tím, že si dal
vyplatiti jednorázoV'ou mimořádnou výpomoc, jež podle oné vyhlášky
měla býti náhradou i za práce přes čas. Bylo ponecháno rozhodrvutí od-

-

Čís.

--

14005 -

čís.

14006 --

1258

volatelovu, zda chce přijati na vyrovnání svých nároků za práce přes
časové jednorázovou výpomoc, či zda chtěl setrvati na svých nárocích,
\'e kterémž případě však nesměl přijaH výpomoc. Přijal-li vyhlášku ze
cine 4. prosince 1928 a výplatu výpomoci bez výhrady, nelze to jinak
vykládati, než že tím mlčky (§ 863 obč. zák.) schválil ujednáni mezi
důvěrnickým sborem a žalovanou, a netřeba proto vůbec řešiti otázku,
zda hyl důvěrnický sbor oprávněn ujednávati něco jménem odvolatelovým, a nerozhodné jest i, zda nčkteří zástupcí personálu při ujednání
tom projevili odpor protí podmínkám. Přisvědčiti jest odvolateli v tom,
že by se pouhé vzdání se nároku na odměnu za práce přesčasové pří
čilo nutícím předpisům zák. čís. 91/18. Než v souzeném případě nejde
u takové vzdání se, nýbrž o ujednání, jímž odměna za tyto práce byla
smluvena jednorázovým penízem. Takové ujednání se však nepříčí zákonu o osmihodinné práci.
NejvyŠš í soud

nevyhověl

dovolání.

Důvody:

Odst",vec pátý § 19 smlouvy z roku 1898 byl nižšími soudy vyložen
V tomto směru nebyly výstižně důvody napadenéh'O roz.sudku
c1ovolatelem nijak vyvráceny, takže stačí na ně odkázali. V dalších vývodech, pokud se týkají nároku na vrlvcení pojišťovacich příspěvků, se
dovolalel zabývá jen příspěvky k pen s i j ním u pojištění. Odvolací
soud vyslovil si'ce názor, že žalobce vyvozoval nároky na vráceni strhovaných mu příspěvků pojišťovacích výhradně jen ze smlouvy z roku
1898, ale přes to se podrobně obíral i žalobcovým stanoviskem, že žalovaná svou povinnost k placení pensijních příspěvků ve smyslu smlouvy
z roku 1898 uznala tím, že je až do vydání Iplatového regulativu z roku
1923 skutečně celé sama platili a, a dospěl k závěru, že v tomto placení
nelze spatřovati uznání závaznosti na základě oné smlouvy. Nejvyšší
soud schvaluje tento úvčr, zejména v úvalze, že se smlouva z roku 1898
nemohla vztahovati na phspěvky k pensijnímu pojištění, které v té době
nebylo ještě ani zavedeno, a že se podle zjištění odvolaciho soudu nestalo ani později ujednání dohody mezi žalovanou· a jejími zaměstnanci
o tom, že se smlouva z roku 1898, pokud jde o § 19 odst. 5, má vztaho-
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.d žalované podle jeji vyhlášky ze dne 4. prosince 192~ jednorazov?,:
§' 863 'bobc. zak.
uJednam
mIm Ol'a'dnou vy'.pomoc
. , schválil tím mlčky podle
.
) ' ...
. Zl' z'a'l'ovanoLl a důvěrniáy'm sborem (zavodmm vy orem JeJlcn zan
, e ·že touto J'ednorázovou výpomocí ma. b y't'I vyrovnan
. t"
'stna.ncu'
ez pome
,
p .,.
d I c"ho
. davek náhrady za' tvrzenou práci přes čas. rol! nazoru o voa I.
~~udU, že nárok na odměnu za prke, př;s čas vyko,na~é d,o 2:'.,Ii~t~p,ad~
1927 zanikl promlčením, dovolatel Jlz vu~ec ne,broj1, nybrz V)tyKa I'ra~n~
mylnost jen názoru odvolacího soudu, ze mlckY,~chva!11 on? u~ednan_1
důvěrnického sboru. Odvolacím soudem bylo Z]1steno, 7,e S,I zalobc.e na
základě vyhlášky žalované strany .ze ~~e 4. pr~smce 19k8 ú~1 Ol~ n,1 b,ez
výhrady vyplatiti jednorázovou mlmoradnou vypomoc, k,tela podle teto
. hla's'ky měla by' ti též náhradou za odpracovane hodmy nad zakonnou
vy
, , , 'I b
al
dobu pracovní. Z toho ,11Jsou~il. odv?l~cí so~d ~pravne, ze. za ? . \e vz.
takto bez námi!tek na vedoml ujednal11 obsazene v uvedene vynlasce, ze
. m,lčky schválil, a ž e t a k t o d o š lok cl o hod ě mlč k y pod I e
ke 863 o b č. z á k. o náhradě za hodiny přes čas do, té dob!'odpra'cova:ne.
Takovou dohodu jest posl1Jzovati podle § 1380 obc. zak. Jako na:ovnanl.
V tom směru se dovolatel odkazuje na správné ~úvody napadeneho rozsudku. Žalobce, přijav tuto náhradu, byl se svy~l1 naroky. u,spo~oJe~ a
nelze proto mluviti o vzdání se nároku na od-menu za prace pres cas.

J.

správně.

vati na placeni pensijních příJspěvků, ný-b-rž, že se žal,Qva,ná na zakrocení

strany sociálně demokratické prý v roce 1906 dobrovolně uvoíi1a platiti
za své zaměstannce i na ně připa1dající částku pensi'jnkh příspěvku.
Toto skutečné placení pensijních příspěvkú žalovamou nebylo tedy se
smlouvou z roku 1898 v niij'aké souvislosti a odvolací soud nepochybil,
nezkoumwv otázku, jak dalece byl žalobce v;,zán ujednáním platového
regulativu ze dne 16. července 1923, a pokládal' tuto otázku za nerozhodnou. Nárok na odměnu za práce přes čas byl žalobci odvolacím soudem odepřen, pokud- šlo o práce vykonané do dne 24. listopadu 1927,
z důvodu promlčení, a pokud šlo o práce vykonané v době od 24. listopadu 1927 do 3. listopadll 1928, z důvodu, že žalobce, dav si vyplatiti
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Pozůstalostní soud není oprávněn zkoumati místopřísežné seznáni
jmění (§ 114 nesp. pat.) v tom směru, zda jest úp~né, nýbrž tt.ta projed·
návati jen o jmění, jak je uvedeno v seznamu, a Je. odevzd~h.
,
Rozhodnutim nižšich soudů, jímž bylo účastll1ku pozustalo~tlliho
řízení odepřeno nahlédnouti do spisů, !ýkajlcích se .pozůstaloS~I, byl
porušen zákon v § 34 zákona ze dne 19. cervna 1931, cts. 100 sb. z. a n.
a v § 219c. ř. s.
(Rozh. ze dne 6. prosince 1934, R I 1228/34.)
p () z Ů s t a los tni s o ud odiíal usnesením ze dne 7. června 1934
projednání pozůstalosti dědičce a přikázal je notáři ~ usnes~níi11 ze dne
19. června 1934 nevyhověl návrhu dědi·čky o zasla111 pozustalostmch
spisů k nahlédnutí. Rek ll' r sní s o u d napadená usne~eni potvrdIL
D ů v o cl y: Prvý soud odůvodňuie, proč odňal proJedn~nI P?,:ustalostl
stěžovalelce a přikázal je notáři jako soudmmu konusarI. Stezo~atelka
marně na,padá toto usnesení, poněvadž z ,podáni, kter~ soudu UČInIl JeJI
právní,. zástupce, nel,ze správně zjistiti jednothve po~ozky ve ~tavu aktLv
a pasiv, jmenovi,tě neshoduje se položk~ 3.785 ,Kc uv~den~ ve stavu
pasiv, a to ani po opravení s dokl~dy, jez J~ouo pn polozce te ~:tovany.
Dále ačkoliv se neuznává pohledavka manzelu K-ovych ve vysl 3.900
Kč, byla přece zařazena do stavu pasi,v, ~eknu~ov~í lm,ční. není ve skutečnosti uvedeno, neboť to, co pod neknthovmm }menllTI Jest uvedeno,
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!est vlastné jměním knilh~~nín:, a neni patrno z čeho sestává. Soud 1'0lOstaloslm nemohl takto radne prozkoumati místopřísežné se , . . • .
' t··· t Ik
.. •
•
.
znam Jmelll
p.o da~e s ezova e ou, zvlaste kdyz am po opravě nebylo lze zjistiti potrebne
rozhodnutí
a není zeJ'ména J'asn'ym"a urcI
"t'ym
,. h okolnosÍ1
d
d"pro soudní
o
•
•
n~vr na ,o evz a..nl pozustalosll, lakze prvému soudu za tohoto stavu
vecI
nezbyvalo
nezkodejmouti proJ'ednání pozůstalosti
slěžova'tel,ce
'"
t .. ·,
.
a pn' t"
k aza
I).e no afl Ja o ~?udnímu komisaři, na což má právo podle § 29
nesl'. nz. POkud. se ty::e ~tížnosti ohled?ě n~hlédnuti do spisů, nebylo
slc.e poule § 288 Jedn. r.. zavady,. by ~y~aza~y zástupce stěžovatelky p_
k?zto oso.byl~te~esovane na proJednam pozustalosti do spisů nenahlédl.
pres to, ze JIZ vlcekráte předtím tak lIčinil, avšak tím se stěžovatel-e
uJ,ma nestala, }e~~o m,ůže ješt~ do .spisů .nahlédnout její zástupce, avš~k
neb~.de to, a~1 ucelnym: ponevadz nynl, když projednává pozůstalost
notar',~elll treba d~ SpISU n.ahlédnouti za příčinou doplněni projednání
II n?tar pkO' sou?n! koml:sar musí SI pO'třebné základy pro projednáni
pozustalosÍ1 opalnh,
N e j, v t~ ,š í s o u od ~yhověl dovolacímu reKursu dědičky a I. zrušil
usnesenI mzslCh soudu, ze se projednání pozůstalosti o dni" ' t"
'elee a " k '
... .
ma s ezovaL
•
pn azu~eo notan .Jako soudnímu komisaři, a vrátil vě·c prvnímu
S?~~~U, by o yozustalo,sÍ1 dále po zákonu jednal; 2, pokud usnesenimi
nl~s~ch so.u~u bylo v~sloveno!. že se stěžovatelce odpirá nahlédnuti do
SpISU,, zmenlld Je
povO'luJ'e nahle'dnutl'
d o SpISU
. oa
. tak, ze
" se stezovatelce
" .
.
"
prvmmu sou u se uklada, by uClml k tomu cíli další opatření.

Důvody:

U Napadené usnesení trpí nezákonností s hlediska § 46 odst. (2) zák.
. s. J OOj31 sb. z. a n. K I, Podle § 29 nesp. říz. jest pozůstalostní soud
opravnen, pak-II SpISy (výkaz~ a ,~odání o projednáni poziistalosti) se"
psane stranou ne v y h o v u J I, daÍl Je sepsati notářem. Nelze tvrdití
ze tomu tak ~~lo v souzeném případě. Podle § 114 nesl'. říz, má dědic'
pod::l-h ~ezvYJl'm:~nou dědickoll pfihlášku, popsati pozůstalostní jmění
ve,,:s~c~ Jeho ~o~~as:k~ch právě tak, jako v soupisu a jest soud povinen
~ZI I, o o se~na?, Jmem za,podklad projednání místo soUtpisu. Pozůsta
,ostn.1 s?ud ,nem p;oto opravněn zkoumati, místopřísežné seznání jmění
zda Je u~lne, a ma proj~dnávati jen o jmění v seznamu uvedeném a j~
o~,ev:d~tl. S t?h.o~o !tledlska bylo nižším soudům pOsuzovati věc. Místopllsezne seznam Jmení, wčmčné dědičkou podle č I 23 J' est
"t·
s dodatke
,...,
j"
, . ,
povazova I
"
m ucm~nym s ezovatelkou na Č. 1. 31 za celek z něhož ři
~~~lIvem pročtenr lze dobře vyčísti, v čem záleží jmění m~vité i ne.!oHle (~ ?7 !ne~,p. pat.) a v čem stav dl[]hír (§ 105 nesp. pat.) Přiložený
ke, s?lsum .vy;kaz se pak úplně kryje s uvedeným místopřís'ežn "111 seznanr~, Jmenl. Podle shora uvedeného názoru nebyl však prvň\ soud
povolan k tomu, aby zkoumal ani, zda poJožka 3.786 Kč 16 h činící
p~dle dOd~tku čo}. 31 správně jen 3,773 Kč 95 h, shoduie se s doklad
Jez JSou pn pol'O'zce té citovány, ani, proč stěžovatelka 'zařadila POhl~~

davku manželů K-o'Vých v částce 3.900 Kč do stavu dluhů, ačkoli ji neuznává. Že by nebyl jasný a určitý návrh na odevzdání, nelze též řící
vzhledem k navrženému nástinu, odevzdaci listiny, v němž jest výslovně
uvedeno, žé se pozůstalost odevzdává pozůstalé sestře Růženě A-ové,
která se k ní jedině přihlásila bezvýminečně ze zákona. Nebylo tudíž
důvodu" by bylo podle § 29 nesp. pat. odňato projednání pozůstalosti
stěžovatelce a přikázáno notáři. Opačným rozhodnutím nižších soudů
byl proto porušen zákon v § 29 nesl'. ,pat.
.
K 2. Uvedeným rozhodnutím byl porušen zákon v § 34 zák. Č. 100/31
sb. z. a n. a § 219c. ř, 5., podle Il·ěhož mohla ,stěžovatelka jako účastnice
pozůstalos,tního řízení (§ 6 zák. Č, 100/31 sb. z. a n.) nahlédati do všelikých spisů, které se ,týkají' pozůstalosti, v niž jest účastnicí.
čis.
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Bylo-Ii v odporu tvrzeno, že pohledávce přihlášené v pořad! vymazané pohledávky přísluší jen běžné pořadí, aniž k tomuto tvrzeni odporovatele byl učiněn přednes knihovního věřitele, bylo na exekučním
soudu podle §§ 213 a231 ex ř., by vyřídil odpor podle tvrzeni odporovatele, nezkoumaje, zda k zápisu přihlášené pohledávky v pořadí běž
ném a nikoliv v pořadí vymazané pohledávky došlo postupem správným
a zda pořadí pro přihlášenou pohledávku má býti posuzováno podle skutečného knihovního stavu, jak se jeví podle výpisu z knihy pozemkové,
čili nic, a neměl odpor k řešení této otázky odkázati na pořad práva.
Není-li v rozvrhovém řízeni uplatněna materielní neplatnost zápisu,
bráni exekučnímu soudu formální právní moc zápisů, by k materielní
neplatnosti zápisu nepřihližel z úřadu•
(Rozh. ze dne 6. prosince 19G4, R I 1244/34.)
Rozvrhuj e nejvyšší podání za exekučně prodanou nemovitost, nepři
kázal s o u d I' r v é s t o I i c e nic na pohledávku úvěrního ústavu majitelů domů, vyhověv odporu Občan,ské záložny a Živnostenské banky.
Rek u r'8 n í s o u d nwpadené lIsnesení potvrdil. D ů vod y: Rekursní
soud sdíH stanovisko prvého soudu, že Úvěrnímu ústavu maji,telů domů
na jeho pod po!. C 105 ve vložce čís, 87 právem zásta\Oním zajištěnou
pohledávku 108.897 Kč s přís!. nebylo v pořadí pod pol. C 105 v téže
vložce vloženého výmazu práva zástavního pro pohledávku Městské
spořitelny Pražské v téže úhrnnéčás!ce pod b) čfs. 13, 14, 19, 21, 23
až 35, 54 až 57, 59 wž 65 váznoucí nic přikázati, ježto pohledávce Úvěr·
ního ústavu podle stavu knihovního pořadí pod běž. číslem C 13 a násl.
nepřísluší. Podle ustanovení § 469 obč. zák. v novém doslovu může
totiž vlastník hy"potekárně' zavaz~ného statku pokud jeho dluh se z veřejných knih nevymaže podle kvHance nebo jíné listiny proka;zujíci zánik
zástavního dluhu ,převés,ti' zástavní právo na novou pohledávku, která
nepřevyšu'je částku zástavní ,pohledávky zapsané. Zákonným předpo-
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kladem a podmínkou tohoto práva vlastníka hypoteky jest, by původní
Itypoteka něja.kýrn způsobem (zaplacením neb jinak) zanikla, by však
nebyla dosud z knih vymazána (Ehrenzweig: System 1923 !. svazek,
str. 516). Jak dovodil prvý soudce a jak z knihovního výpisu jest ziejmo,
byla pohledávka Městské spořitelny Pražské 108.897 Kč s přís!. dne 13.
dubna 1927 pod Č. d. 8385 sub C 105 z knih vymazána za 'současného
sub. C 106 vk].adu práva zástavního pro pohledávku Úvěrního ústavu
108.897 Kčs přísl. a za současného sub. C 107 poznamenání zamítnutí
žádosti, by při vkladu výmazu toho sub. C 105 vykonaného se současně
přeneslo toto právo zástavní, dříve .pro onu pohledávku Městské spoři
telny váznoucí na současně právem zástavním za.jišťovanou pohledávku
Úvěrního ústavu v pořadí zástavního práva Městské spořHelny dříve
wb. C 13 a násl. váznoucího. Bylo-Ii tedy podle výpisu z pozemkových
knih pod pol. C IlO sub. pres. 4. června 1927 Č. d. 12850 podle prohlášení ze dne 3. června 1927 v kniháoh ve vložce čís. 887 při pol. C 106
a 105 poznamenáno, že vložený výmaz práva zástavního za pohledávky
Městské spořitelny Pražské ve výši 108.897 Kč s přísl. se vkládá za
současného přenesení zástavního práva za tyto pohledávky na pohledávku Úvěrního ústavu' 108.897 Kč s přísl., odporuje tento knihovní
zápis zřejmě zákonu i skutečnosti, neboť nemůže vlastník hy,poteky zástavní právo na novou pohledávku převáděti, když práva toh'O tu vúbec
není, ano výmaJzem hypoteky úplně zaniklo, tím méně může bý,ti mluveno o nějaké současnosti, má-Ii na základě prohlášení ze dne 3. června
1927 býti přeneseno zástavní .právo dne 13. dubna 1927 ji'ž vymazané
a v době 3. června 1927 již netrvající. Marně hledí stěžovatelka dovoditi, že k žádosti její byl v knihách později proveden výmaz poznámky
zamítnutí žádosti wb. C 107 shora zmíněný. Tím nemohlo býti běžné
pořadí její sub. C IÓ6 zástavním právem zaJjištěného ,Pohledávání dotčeno v tom .směru, že by se mu' dostalo· následkem toho zástavního
pořadí, jež měla pohledávka Městské spořítelny pod pol. C 105 vymazaná. Na tomto běžném pořadí' dne 13. dubna 1927 zástavním právem
zajištěné pohledávky stěžovatelčiny nemohl měniti nic nezákonný a
věcně zřejmě nespdvný pod pol. C IlO učiněný knihovní zápis o ,po%namenánÍ' současnéhO' přenesení právCl' zástavního. Na věci nic ani neI.nůže změniti stěžovatelkou uplatňovaná okolnost, že živnostenskou
bankou ani Občanskou záložnou v L. proti zmíněnému usnesení knihovnímu 0' současném přeneseni zástavního práva nebylo rekurováno, pokud
se týče použito práva v § 64 kmih. zák. uvedeného. V tomto ohledu přes
formální právní moc knihovního zápisu bylo právem obou jmenovaných
vymáhajícíoh věři.telek, aby odporem při rozVl1hovém roku domáhaly se
soudního výroku, o materielní neplatnosti zápisu a důsledkem toho nepřiznání pohledávky stěžovatelčiny v požadovaném pořadí (viz rozh.
nejv. soudu sb. n. s. čís. 12959). Ostatně okolnc>sti, které stěžovatelka
jakožto skutečně sporné označuje a kterýmI hledíopodstainHi své stanovisko, že jí Pf(} její pohledávku předcházející pořadí dne 13. dubna
'; 927 vymazané pohledávky Městské. spohtelny Pražské ,přísluší, jsou,
nehledk ani k jejkh nerozhodnosti, novoty, které jí dnve předneseny
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nebyly a které ani z exekučních spisů.a ~nihovního výpisu 'patrny ne;
II ly a k 'nimž proto ani prvý soud P!,hlt~eÍl nemohl, a tak~ am SOUcl
r{kursní přihlížeti nemůže (§ 210 ex. r., §§ 520, 526,482 c', r. s. a §.78
ex. ř. a posudek bývalého nejv. soudu ve Vídm k § 520 c. r. ~: bod 3).
To platí zejména ohledně tvrzených okoln?stí, .za .la~ych stezovatelk~
žádala svého času za výma'z poznámky zamltnu.Í1 Jeli. zadosÍl s~b. C 10,
v knihách poznamenané, za poznám~u .so~časneho pre.n:s~1J1l ~~stavmho
ráva sub C 110 a ohledně podm1l1ecneho pry u,pustem stezo.vatelky
~d její knihovních rekursů (resp. rekursu).
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

D ft vody:
Napa.dené usnesení vyhovuje 'Stavu věci a zákonu a odkawje se na
jeho správné a vystižné důvody, jež nebyly vyvráceny ~ývo~y. do.vol~
cího rekursu a k nimž se podotýká: Odpor čehl protI pnkazal11 pnhl~
šené pohledávky dovolacího rekurenta v pořadí vymazaných prav
Městské spořitelny Pražské pod pol. čís. 105 vl. Č. 887 a ?yl? tvrzen~,
že pohledávce dovoLacího rekurenta přísluší jen b~l:n.é p;,;adl. po.d pOl;
čís. 106. K tomuto tvrzení od'porovatelu nebyl ucmen zadny predne,
se strany dovolacího rekurenta, takže bylo na exekuční'I;" soudu podle
o§ 213 a 231 ex. ř., by vyřídil odpor podle tohoto tvrzem odpcrovatelu,
~ož se také stalo. Dovozuje-li :dovolací rekurent v dovola.c!m r;kursu,
. jakž učinil již v rekursu, uváděje celou řadu nových skutecnostI,. ]1ml~
chce doli6ti, že k zápisům pod pol. 105, 106, 107 ! 111 ve .~l. .c; 88/
došlo nesprávným postupem a že důsledkem toho poradl pro.p;,,hlasenou
jeho pohledávku nemělo. býti posuzováno podle skutecneho stavu
knihovního, jak se jevilo sondu exekučnímu podle VÝP'SU' z knrh~ pozemkové takže soud exeknčlllí nebyl oprávněn rozhodovatI o oopmu
proti poradí, nýbrž měl odpor pouk~zatí n". ~o~ad . práva, poněv:dž
jen soud procesní jest povolán v ceste sporne resltI platnost. a pOladl
knihovních záJpisů, správně odkázal již rekursní soud dovolacl:ho rekurenta s těmito vývody na rozhodnu:tí čís. 12.959 sb. n. s., «de byla
vyslovena zásada, že zadní v~řit~l může se . odp~rem ~~i rozvrhovém
roku domáhatí výroku o matenelm neplatnostI Z~pISU a ausledkem toho
nepřiznání pohledávky dotčeného věřitele v poža?ovanér;r počadi, .ž~ se
(o však v projednávaném případě nestalo, tak. ze bramla.. ex;kuc;nll~.u
soudci tormální právní moc zápisu, by k tvrzem nepla.tnostI zaplsu pnhlížel z úřadu. Správně také poukázal rekursní soud k tomu, že to, co
bylo v rekursu k jeho odůvodnění uvedeno, a co se znovu uvádí v dovolacím rekursu, jsou nepřípu,stné novoty, k nimž nelze vzhledem k ustanovení § 520c. ř. s. a § 78 ex. ř. v opravném řízení přihlížeti. Poukazuje-li dovolací rekurs k tomu, .že rekursní soud rozhodl o odpor~ v dú··
šlcdku u,stanovení § 469 obč. zák., kdežto odporoy;atelky dovolav'aly se
k odůvodnění odporu ustanovení § 467 ohč. zák. a §§ 33-38 třetí dílčí
novely k obč. zák., takže bylo vlastně rozhodov<'uno o od:poru z dúvodu
odporovatelkami nepředneseného a bylo na rekursním sondu, by naJpa-
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clené rozvrhové usneseni zrušil, stačí uvésti, že rekmsnímu soudu nebylo
zaujmouti jiné právní stanovisko k posouzení skU'tečností
tvrzených na podporu odporu a odchylné od právního názoru prvního
soudu jakož i od;porova:telek.
nbráněno

čís.

14008.

s r. o. (zákon ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák.).
působnosti rejstříkového soudu náleží zkoumati, zda doklady
o změnách v seznamu podílníků jsou správné a odpovídají zákonným
předpisům.
Ke vxdáni se podilu společruka jest třeba notářského spisu.
Chrániti nároky dědiců zemřelého společníka podle společenské
smlouvy, by jim byla ostatními společníky vyplacena hodnota pOllilu
zjištěná podle poslední schválené rozvaby, není povolán rejstříkový soud.

vyplacena ost;atními spoleČl1~ky podle poměru po~ílu hodnota yo:líl~
zjíštěná podle posled'm schvalene rozvahy, ale tu Jde o hmotnepravm
nároky dědi:ců, vyplývající ze společenské smlouvy, tedy o nároky soukromoprávní :proti společnosti, k jejichž ochraně není povolán rejstří
kový soud. Vydaný v tom směru pifkaz rejstříkového soudu, není kryt
zákonem a bylo jej proto zruŠíti.

Společnosti

čís.

K

(Rozh. ze dne 6. prosince 1934, Rl 1453/34.)

14009.

Nárok pojistitele proti pojistníku na náhradu (§ 1042 obč. zák.)
toho, co pojistitel vyplatil poškozenému za pojistníka, který měl tuto
částku podle pojišťovací smlouvy proti zákonné povínnosti ručební platiti ze svého, promlču je se ve třech létech.
U pohledávky, která vůbec nebyla přihlášena k vyrovnáni dlužnika,
neru promlčení vyrovnacím řízením staveno.
(Rozh. ze dne 6. prosince 1934,Rv I 246/33.)

Rej S tří k o v Ý 's o u d uložil společnosti s r. o., 1. aby vykázala
postup závodního podílu Františka K-a notářským spisem a 2. aby před
ložila doklad o tom, že zjištěná hodnota závodního podílu téhož společ
níka byla složena pro pozůstalost a odevzdána dědicům soudem pozůstalostnim. Rek u r sní s o U' d nalpadené usnesení potvrdil.
.
N e j v y Š š í s o U' d nevyhověl dovolacimu rekursu, pokud smě
řoval proti příkazu rejstříkového soudu ad 1., vyhověl mu však, pokud
směřoval proti příkazu rejstříko'vého s.ouduad 2.,. usnesení obou ni,žšfch soudů v tomto směru zrušil a vyslovil, že z příkazu toho schází.
D

ů

vod y:

Rekurenlka upl'atňuie proti souhJ,asným usnesením nižších soudil ve
smyslu § 46 (2) zák. čís. 100/1931 slb. z. a n. nezákonnost a zřejmý
rozpor se spisy. Dle záswdy § 11 zák. čís. 58í1906 ř. z. a vzhledem na
předpisy § 9 čís. 2 § 26 odst. (3) téhož zákona náleží k působnosti rejstříkového soudu zkoumati, zda doklad'y o změnách v seznamu podilníků jsou správné a odpovídají zákonným předpisům. Vý;tlm nezákonnosti není opodstatněna, pokud rekursní soud požaduje notářský spis
.o vzdání se závodního podí'ln společníka Fr·antiška K-a ve smyslu § 76
zákona čís. 58/1901:, ř. z., .třebaže zákon mluví o převodu závodního
podílu právním jednáním mezi živými, poněvadž vzdání se podílu, uči
něné

oním

společníkem.

za živa je ve

skutečnosti převodem

mezi živ\rmi)

a výklad rekursního soudu je v tom směmsprávný. Není proto dóvo'
lad rekurs proti přík"zu pod I. opodstatněn.
Jinak se má věc ohledně příkaZU! 2. Dědicové zemřelého společníka
mají sice podle § 9 odst. 3 společenské smlouvy nárok, aby jim byla

Žalovaná firma byla II ž"lujíd pojišťovny poji:štěna proti škodě pn
automobilem. V žalobě, zadané na soud roku 1932, domáhala se
žalující pojišťovna na žalované firmě zwplacení 1385 Kč 80 h a odůvod
ňovala žalobní ,nárok tím, že p.odle pojišťovací smlouvy 'proti zákonné
ručební: povinnosti žalované strany Ji:kvidovala žalobkyně roku 1924 za
žalovanou stranu škodní případ' a vynaložila k tomu kromě částky, kterOli sama byla povinna podle pojišťovací smlouvy nahraditi, též další
ještě částku 1385 Kč 80 h, kterou žalov"ná strana byla povinna podle
pojišťovacích' podmínek a podle vlád. nař. čís. 156/27 sb. z. a n. nésti
ze svého (správně, ježto jde o případ z doby dřívější podle nař. ze dne
28. října 1908, čis. 222 ř. zák.). Procesní soud prvé stolice
žalobu zamítl. D ů vod y: Jde o to, zda zažalovaný nárok jest promlčen.
Žalobkyně ho uplatňuje jakožto nárok ze smlouvy poji,šťovací a za
takový ho též sluší považovati. § 19 poj. zák. ze dne 23. prosince 19'17
čís. 501 ř. zák. stanoví, že nároky z pojišťovací smlouvy se promlčují
ve třech letech, promlčení. počíná se ukončením kalendářního roku, ve
kterém bylo lze .plnění· žádati. Podle § 1486 obč. zák. promlčují se pohledávky na plnění v obchodním provozování ve třech letech. Jest tedy
pohledávka' žalující strany promIčena. O d vol a c í s o u d uznal podle
žaloby. D ů vod y: Žalující strana uplatnila proti žalov,anému nárok
na náhradu škody, který podle zákona žalovaná strana měla sama nésti,
tudíž nárok opřený právně o ustanovení § 1042 obč. zák. Na souzený
příp,ad nelze především použiti podle náz.oru odvolacího soudu ustanovení § 19 zákona ze dne 23. pro-s'nce 1917 Čí's. 501 ř. zák., neboť,
jak ze souvislosti ustanoveni tohoto paragrafu lze souditi, vztwhuje se
toto ustanovení na nároky, které má z pojištění proti pojišťovateli pojištěný. Nad to však ani nejde o' nárok ze smlouvy pojišťovací. Sml ou-
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vou pojíŠ.ť?v~Cí proti po~i~nému ručení za'lazuje se pojišťontel odškodnil! pOjlsteneho za pInem, k'teré tento následkem pojistného případu
je ;povi?e? ~on~ti 0.s0bě třetí (§ 120 cit. zákona). Podle § 121 poj. zák.
ma pO]Isteny nesl! utraty sporu v ,poměru, v jakém má ,sám hraditi škodu
bud' podle smlouvy nebo podle zákona. Není sporu o tom, že šlo o náhra;Ju škody, způos?ben~ .při j~zdě. automobilem. Podle § 12 automobi_
love~o ~a~ona muze ?yl! nanzenJm stanoveno, že pojištěný má nésti
urš;ty dll skody ze s~~ho. Podle 'tohoto ustanovení zákona vydáno bylo
~arllzem •ze dne 28; fDJn~ 1908 čÍs. 222 ř. zák., že pojištěný má nést;
skodu vubec ze sveho az do 100 Kč a při vyšši škodě že musí nésti ze
svého 10%, nejméně vš,ak 100 Kč. Není dále sporu o tom že toto usta~o~ení bylo poj~to i d~.~mlou~y a že krom toh~ měl nésti žalovaný ze
,v~ho J kolkovne ve VySl 2% skody. Nesporné Jest konečně, že částku
zazalovanou strana žalujíd zaplatila a že ji měla strana žalovaná nésti
ze svého. Plnění, 'které žalující strana vykonala n", náhradu škody nestalo se tudíž celé na základě smluvni povinnosti, žalobkyně zaplatila
krom toho, co podle pojišťovací smlouvy měla poškozenému a na útratách sporu. z'lplami, také tu část, kterou podle smlouvy a podle zákona
Jak shora bylo vyloženo, měla, nésti strana žalov,aná ze své,ho. Nelz~
pro!o. mluviti o tom, že .t~t,0 kv~ta, zaplacer;á za žalovanou stranu, byla
plnemm z.e .smlouvy pOjlslovacl. Nem to vsak am plnění v obahodním
provo:ov~m ve s~yslu.§ 1486 čís. I ohč. zák. Jak již bylo vyloženo,
zaplatJla zalobkyne za zalovanou stranu částku, kterou žalovaná strana
měla sama. zaPJatiti po.dle zák~na. Učinila tudíž za ni náklad, který podle
§ 1042 obc. zak. ma zalo'0ana s,trana žalobkyni nahraditi. Nárok tento
není obchodní pohledávkou a nepodléhá tudíž promlčení třiletému podle
§ 1486 0obč. zák., nÝ,brž pron;lčení řá~nému, třicetiletému (§ 1479 obč.
zak.). Du'vod, z ktereho prvm soudce zalobu zamí,t!, proto podle názoru
odvolacího soudu k zamítnutí žaloby nestačí. žalovaná s,trana namítla
sice,. že po ~:niku .zažalované pohledávky byla v soudním vyrovnání,
kler: b~lo ven~el!.prlJato a soudem polvrzeno, a že měla by tudíž žalobkyne narok :ne]v~se na ~5% kVOl,: vyrovnací. Je však nesporné, že na
tuto p~hled~v~u zal ovana strana vubec mc nezaplatila, ač o ní před vyrovnallln; vedela; ~oněvadž vyrovnávací ří~ení provedeno bylo v rOCe
1925, ma nesplnem potvrzeneho vyrovnám nezaplacením zažalované
po~le~~viky .podle § 57 vyr. ř. v dosl.ovu z~kona čís. 93/23 sb. z. a P.
v z"'peh ~tratu p~skytnute ,slev~ a obzJ~vnuh c,;lé po~ledávky, a nemúže
se proto zalovana strana dovolavatJ am toho, ze by zalující strana měla
n"rok Jen na 35% s'vé pohledávky.
N e j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Diivody:
• ~. ~Iediska § 50~ ~ís. 4 c. ř. s. jest uvésti, že nenipochybné, že se
zalujlcJ strana ,do,maha n~ zalov~ném '0rác~ní toho, co za něho zaplatila
a k čemu byl z duvodu nahrady skody povmen. Jde tedy zfejme o nárok
podle § 1042 obč. zák. (srovnej i plenárni rOzhodnutí čís. 10.632 sb.
v

n. s.) o kteréžto ustanoveni žaloba byla i výslovně opřena. Stači v tom
směr~' poukázati na správné odůvodnění odvolacího soudu. Nárok opřený
o důvod § 1042 obč. zák. se pravidelně promlčuje v třicetileté Ihiitě podle
§ 1479 obč. zák., avšak jen tehdy, nestanoví-Ii zákon pro jistý druh
těchto závazků jinou promlčecí lhůtu. Promlčecí lhůta § 19 zákona
o pojišťovaci smloUlvě na souzený případ sice nedopadá, j"'k správně
odůvodnil odvolací soud. Avšak jde o plnění v živnostenském, kupeckém
neb v jinakém obchodním provozu podle § 1486 čís. 1 obč. zák., neboť
základním nárokem jest obchodni jednání stran, jež nemá větší význam
než obvyklá jednání denního styku, jež má na mysli § 1486 Čí,s. 1 obč:
zák. a jež jest likvidovati co nejrychleji vzhledem k jejich jednoduchostt
a promlčuje se proto i zažalovaný nárok v tříleté lhůte. Pohledávka žalující strany vznikla, j<tk zjištěno, v roce 1924 a byla tudíž promlčena
nejpozději koncem roku 1927, takže žaloba ze dne 23. března 1932 byla
podána již po promlčecí lhůtě (§ 1432 obč. zák.). V době zahájení. vyrovnacího řízení o jmění žalované strany v roce 1925 nebyla pohledavka
ovšem promlčena, avšak v)"ro'lnací řízení nemá vubec v zápětí přerušeni
promlčení, nýbrž promlčení se jen staví podle § 9 vyr. ř. čís. 337/14
ř. z. přihláškou tak, že se do proml,čecí doby nevčítá doba od přihlášky
do ukončení vyrovnaclho řizení neb do doby splátnosti vyrovnáním
určené. Zažalovaná pohledávka však k vyrovnání vůbec přihlášena nebyla a nebylo proto promlčení 'Staveno (§ 1494 obč. zák.), takže i s toho
hlediska pohledávka važalovaná byla v době podání žaloby 23. března
1932 promlčena a nestala se žalovatelnou ani, kdyby byla v původní
výši obživla podle § 57 vyr. ř. a čl. III. zákona ze dne 26. dubna 1923
čís. 99 'sb. z. a n.
čís.

14010.

Pokud nejde o nemravnou výminku, zavázal-Ii se otec ve smíru platiti nezletilému synovi výživné pod rozvazovací výminkou, že se syn po
určitou dobu nevrátí do místa otcova pobytu.
(Rozh. ze dne 6. proisince 1934, Rv I 2168/34.)
Smírem ze dne 28. února 1932 zavázal se žalobce platiti na výži'VU
svého syna (žalovaného) měsíční výživné 650 Kč až do 31. ledna 1933.
Ve smíru bylo uvedeno: »Nezletilý František R. (žalovaný) nesmí se po
tuto dobu vrátiti do T., jinak tento smír pozbývá platnosti.« Žalobou,
o niž tu jde, domáhal se žalobce na žalovaném nepřilpustnosti exekuce
v~dené na základě smíru, ježto se žalovaný v červenci 1932 vrátil do T.
a tam se delší dobu zdržoval a přijal místo. O b a niž š Í ,s o u d y
liznaly podle žaloby, o d vol a c í s o u d z těchto d ů v od ů: Odvolatel má především za to, že podmínka, připojená smíru ze dne 28. ledna
1932, jest nedovolená ve smyslu § 878 obč. zák., ježto každému státnímu
občanu jest ústavou zamčena volnost 'stěhování, jež nesmí býti nijak
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omezena. NezletHce, jenž se dobrovolně zava:z.uje nevrátiti se do otcovského domu, chrání mimo to ustanovení §§ 869 a 871 a násl. obč. zák.
O neplatnosti podmínky připojené ke smÍlru však nelze v 'souzeném pří"
padě mluviti. Je.st ,přihlížeti k tomu, že smí!r byl uzavřen nezletilcem,
jenž v té době již překročil 18. rok svého věku, v přítomnosti kolisního
opatrovníka před opatrovnickým SOl/dem a že byl schválen opatrovnIcky.
Dál-e jest :přihlížeti k tomu,' že povinnost vyživovati žalovaného stiM
podle rozsudku i podle notářského spisu, jeho matku a že v době smíru
nebylo žalovaným ani tvrzeno natož prokázáno, že jeho matka není s to,
by plnila ~VOl/ vyživovací po,vinnost, takže žalobce nebyl podle § 141
obě. zák. povinen k výživě žalovaného. Záleželo proto na vůli žalobce,
zda chce poskytovati výživu svému nezletilému synovi, a byl proto
oprávněn, aby svůj dobrovolný vyživovací závazek ",činil závislým na
tom, že se žalovaný po dobu placení výživného, do 31. prosince 1933,
nevrátí do T. V tom nel'ze spatřovati porušení stěhovací volnosti zaručené státním občanům ústavní listinou, ježto nešlo o zákaz pobytu v T.
pro vždy neh aspoň po delší, d'obu a ke škodě nezletilce. Naopak plyne
z výpovědi Josefa P-a, že se žalov.aný měl zdržovati v P. a tam prodě
lati účetni'cký kms, takže šlo o opatření otce, k němuž byl podle zákona

oprávněn.

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D ů vod y:

Podledo,slovu soudního smíru ze dne 28. ledna 1932 a úmyslu stran,

zjištěného ni'žšími Soudy, byl žalobcův závazek ku placení výživného
činěn závi'slým na rozvazovací výmince, že se žalovaný po dobu stano-

venou nevrátí do T. Že nešlo ,o výminku nemravnou, správně vyslovily
nižší soudy, pročež stačí odkázati na odůvodnění jich rozsudků. výminka nebyla, jak míní dovolatel, zmařena zaviněním žalobcovým, nýbrž
naopak se splnila, což mělo v z<>pě!í zánik nároku žalovaného. Je nerozhodné, z jakých důvodů se žalovaný navrátil do T., když nárok žalovaného 'byl činěn závislým jen na výmince, že se do T. nenavrátí,
s čímž závazek žalo:hcLlV k dodání prádla a obleku neměl nic společ
ného. Ani z přednesu žalovaného nelze dovoditi, že byl k návratu do T.
donucen tím, že žalobce nes'Plnil další ~vůj závazek podle smíru, neboť
mohl splnění to vymoci soudně bez porušení svého závazku'.
čís.
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Ani zástavní právo spollru, požívajícího výhod čl. lil. min. nař. ze
dne 28. října 1865 čís. 110 ř. zák., pokud se 'týče § 4 zákona ze dne 23.
Irvětna 1885 čís. 48 ř. nepatři k právům, nepřipouštějícím pOdle § 37
ex. ř. výkon exekuce, třebaže spOlek byl v době zabavení věcí jiCh drží"
telem.

z.,

(Rozh. ze dne 6. prosince 1934, Rv I 2307/34.)

žalwjici úvěrni spolek, zaps"né společenstvo s r. ~., dom~h~1 se na
žalované firmě nepřílpustnosti exekuce podle ~ .37 e~. r., tvrdek z~ ~ ~~=
I čovaným věcem nabyl zástavního prava Jeste, nez byly exe u ~e h
~~veny ve prospěch žalované. žaloba byla z,:mítnuta s o u d Y v sec
tři s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude.m z techto

d ů v od ů:
Žalobce opírá žalobu podle § 37 ex. ř.o zástavní.p~3:vo, jehO~ prt
byl k vylučovaným věcem ještě před tím, než tyto veCl by~y eo::e ucne
. ~~baveny ve prospěch žalované. Než z.ástav?í•. ~ ~řednostll1 pravo ,ne:
. atří k rávům, jež pod,le § 37 ex. ř. nepripoUisteJ' vykon;, exe!,,::e, nyblz
~ ravň-!je věřitele jen, by žádal přednostní u~pokoJell1 z .vylezku prol~ných věcí, ,po případě, by toto předno~tní právo uplatml..z~lobou ~Odl~
~ 258 ex. ř. (rozhodnutí čís. 5828,4833 sb. n. s.). žalujlcl s;pole~ !e\
~ice ústavem, který pod dozorem státu podle s)tanov ?r~v~z~l: u;~~~
a zastavárenské obchody (§§ 1 a 35 jedno bídu "a pozlva
v
5'
které t<tkovým ústavům poskylu1j.íčl. III mm. nartzeni ~ 28. nJ~a l86
čís. 110 ř. zák., pokud se týče § 4 zákona ~e dne
!<"et~a 188? ČI~., 48
• zák. I když žalující spolek podle úředne ,schval.e~eho)ednac~ho radu
1., t o rávněn v dávati zástavní lístky (§ 7), ZCIZ::! ve.cl. da~e z~ za- .
Jset~",u P.přímo a' b!z účasti soudu (§ 16 až 24), po pf1'pade Je pr:v~.!Í! do
,,,
,
. )
o t'
. h o právo bč
k rucmm
vlastnictví
za vyvolací cenu
(§ 22 , zus
ava, Je
'k bza-ť
sta vám vždy jen právem zásta.vnÍm ve smyslu .§ 447 0. : za ., .y
. . zvláštními výhodami zejména, ve příóně rea!tsac~, pnv!legovanyu:.
~platnění takového p;áva jest však zvláštním 'předp!~em ,§ 25~ .ex.;.
vvř<rzeno z předipisu § 37 ex. ř. Nemůže:1i však zásta':il1I pravo byh P?' =
kíadem žaloby podle § 37 ex. ř. není treba zkoumah, zda a pokud za
lobce takového práva nabyl k vylučovaným v~,::m a zda a pOkUú~:;~
v 'dch držení. Odvolací soud neměl proto pnctny, aJ~y. vzal v .
které se týkají
otázek., Platnos!
zastav'ho . ráva jehož nabyla žalovaná soudm exekuci radne provedenou,
~~!J ľ~ by ~ikterak dotčena tím, že soudní zabavení bylo prý proveden?
žalujídho spolku, takže jako držitel
možnosti výkonu exekuce odporovati (§§ 253, 262 e;,. ř.). Za aV,em
vylučovaných věcí pro vyikonatelné pohledávky žalovane. bylo vyk.o~a~o
odle předjpisů § 253 ex. ř. a žallobce, i kdy'ž hyl v dobe z~bavem r,:!;elem
se brániti jediné zalo?ou podl.e Š
ex ..
, kládá-li za to že vedením exekuce bylo zasazeno ~o Jeho zasta~mh
~~áva, jehož n<rbyl k těmto věcem ještě předtím, nez byly soudne zabaveny pro žalovanou.

U:.lZ

p.

RkUečnosti,

těchto

~,uč:nnost

b~/vědomosti

těchto věcí ~eme'~

těchto věcí, může

2~8
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Obchodní místnosti v nichž nájemce p~ovozuje kupeckou živnost
bytu, nestaly se součást! }e~o bytu.a .nepozbyly
povahy samostatné provozovny tím, že jsou v temze dome Jako byt a
že byiy s ním současně najaty.

prostorově odděleně

od
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nájemců.

Předpis § 26 čís. 9 a) zák. o ochr. náj. v doslovu vyhlášky ze dne
24. března 1934, čís. 62 sb. z. a n. platí jen o bytech sesŤávajícich
z ob y t n Ý chm í s t n o stí, t. j. místnosti určených a způsobilých
k obývání, jichž nájemník zcela nebo z části užíval k výkonu svého povolání, níkoliv o bytech sestávajících i z jiných mlstnostl, jež nejsou
určené a způsobilé k obývání a v nichž nájemce provozuje své povolání.

(Rozh. ze dne 6. prosince 1934, Rv I 2526/34.)
Soudní výpověď, danou nájemkyni z bytu a z obchodníoh místností,
pro c e s n i s o udp r v é s tol i ce k námitkám žalované zrušil. O dvol a c í s o II d ponechal výpověď v účinnosti.
N e j vy Š š í so ll' d obnovi'l rozsudek prvého soudu.
o

ů

vod y:

Dovolání, upla!tňující důvad nesprávného právního posouzení veCI
čís. 4 c. ř.s.), jest opodstatněno. Jádrem sporu jest otázka, zda
obchodní mílstnosti, v nichž žalovaná v domě žalobkyně provozuje kupeckou živnost, krám a tři skladiště v přízemí domu a mimo to jedno
skladiště v mezilpatře, jsou částí bytu' žalované v témže domě, pozůstá
vajídoho z kuchyně a 4 obytných místností v mezipatře a 2 pokojů ve
druhém poschodí, neboť žalobkyně opírá výpověď ze všeoh těchto míst"
ností o ustanovení čj,. I § 2 (2) čís. 1 zákona ze dne ,30. března 1933
ds. 54 sb. z. a n. a § 30 zákona o ochraně nájemníků ze dne 28. března
1928 Čí'S. 44 sb. z. a n. (nyní § 26 čís. 9 a) a § 25 (1) zákona na ochranu
nájemníků v doslovu vyhlášky minist", sociální péče ze dne 24. března
1934, čís. 62 sb. z. a n.). Kdežto prvý soud dospěl z výsledků jednání
3 provedených důkazů k závěru, že krám a 4 skladiště nejsou částí bytu
žalované, že maií povahu střední provozovny a jsou do,sud pod záštitou
zákona na ochranu nájemnílků, usoudil odvolací soud, že uvedené obchodní místnosti' patří k bytu žalované a jsou jeho součástí, při čemž
pro správno'st svého názoru se dovolává jednak ustanovení čl.. I § 2 (1)
a (2) zákona ze dne 30. března 1933, čís. 54sb. z. a n. a jednak před
pisu § 26 čís. 12 a) a bl úkona o ochraně nájemníků v do,slovu vyhlášky ministra sociální péče čís. 62/1934 sb. z. a n., a dovozuje, že,
kdy'ž zákon vylučuje z ochrany místnosti, ji'Chž se zcela nebo z části
užívalo, k výkonu povolání, tím spíše to musí platiti o místnostech patřících k bytu, jichž se užívá k výděleoné činno,sti. Ale s právním názorem odvolacího soudu nelze souhlasIti. Jak je nesporno, jsou místnosti
žalované strany, krám a 3 ,skladiště v přízemí domu, jsou tedy od vlastního bytu prostorově odděleny a nijak s ním nesolilvisejí, a jen jedno
skladiště jest v mezipatře v soulsedství bytu, žalované. Jde tu tedy o samostatné jiné mistnosti než obytné (§ 30, nyní § 25 zák. na ochr. náj.),
které nejsoU' částí bylu, a jichž ,se UŽÍ-vá k výdělečné činnosti, o pravo(§ 503

hranu ná·emníku. Tim, že obchodni m.í.st-

zo'mu .ve smys~u ~akona_ n~koOc byt žaJdvané, nestaly se ,součástí ,i,:jlho

h samostatné provozovny, jlZ lze
nosl! JSou v temzdome j . _ _
bytu, neboť tí~ :Je'eo~byly je~te :ov~Jedu na to, zda její užívatel má
oužívati k vydelecn.e čl:nnos I. , ez
oučástí bytu ani tim, že
~ domě byt, či ~ikO~. M:sttno~\ty ?:t::!;p~~v~ě žalobkyně v dovolací
byly s n!m soucasne nap y, ja ml
,
odpovědI.
. _ bk - - na souzený připad
Mylný je názor odvolacího soudu I za!o ' yne, zd~ 30 března 1933
'čl I § 2 (2) čís 1 zakona ze ne
.
,
dopadá ustanovem.
_ _ . " " 1 říjnem 1933 spravují se
čís. 54 sb. z. a n." podle ne~oz, poc:najlc ~á' emních smluv o bytech
ustanoveními práva občansk_eho pO'ffi,;ry z ko~' e ' ro služebné z 5 nebo
skládajících se m,lmo ki~chyne, \O~~t~~h~IPoprdsi:Ce 1932 užívalo zcela
lán'í _ kteréžto ustanovení shovíce obytných mlstnost." k,terkc r
nebo z části k výkonu J3k~ho .0 IV povo ~ 9 a) zákona o ochraně náduje se s platným nynj, pred?}~emč'§ 2g2/i934 sb. z. a n. Vždyť tento
jemníků podle doslovu vyhlas y I~i' d ., 'ch se z ob Yt n ýc h mistředlP is mluví výslovně o byte~h.~ ,a apcI.
m slu § 30 (nyní
~ostí, od ni,chž jest ro:eZ?áva'lt,,~>pnk~e~~~t~~~t;~< ;;sl~Vr zákona i podle
§ 25) zákona o ochr~ne najemm.u, mílstnostk nespadají. Zákon má tu
jeho úmyslu pod pOjem >~obytnychbT k obývání jichž nájemník zcela
r-I' 'čemž myslí zřejmě na
na mysli míslnosÍ1 určene a zpu.so I e I"
, . " I k y'konu sveho povo am, p
nebo z časl! uZlva
v,.
_ d okáti lékaři spisovatelé a pod.,
~bchodní místnosti žalované by~y
povolámí, jež l:,e vykonavaÍ1 v byte
srovnej rozh. CIS. 13.048 ~b. ~. s). i a způsobBými (zařízenými) k obyobytnými místnolstml, ~. j. Ulr 6en~3 430' sb. n. s.), žalobkyně vůbec neváni (sr. rozh. ČIS. 6195,948 a ... .,
k k ustanovení čl. I § 2 (3)
tvrdila. Není proto phpadným, am Jejl P_~u :~alobkyně dovodi,ti v dovo-1 I
. CIS. 54/1933 sb.z. a.n. MaDne snazl s'h
du z ustanovell!, c.
za'k"
lací odp?;rědi s!právnost dnaz~~u ~'~~i~~~\~31s~~S. 210 .sb. z. a n. Inyní
§ 4 (:! CLS. 4 zakona ,z\~n~ž s~~chu uvedeno, obchodní místnosti ža!o§ 26 CIS. 8 d)): n.e~ot: J J
., , odle úsudku prvního soudu zavané nejsou cas:l' )ejlho bytu ~ maJl Ph střední provozovny, takže tu
lobkyní v o.clvolam ne~apadeneho g?V~2U b zákona na ochranu nájem26 ls
přichází
v úvah~Jen p,redPI/,sl§93 4 b . a n) ktery'žlo předpils není však
o
'k
dl vyhlasky CI~ 62
s '. z.
.,
"
k' ll! U pO,.e,
"
č' 210/1931 sb. z. a n. nevyplyva ta e, ze
dosud učmny. Ze zakona . ~J'
.. mní smlO'-'v); jež mají za
zákonodárce chtěl vylouó!t z o~hrany.~~je_ ' " 'k ~Y"dě\ečné čin- dmět b t v užším smyslu i mlstnosÍl, JIchz se ,uzlva.
'ho~~~ti, kdy~ ~bytné místnosti dosah.ují u.rčitého ~o~~ě/~I~: ,~~~~I~~ena
věti eventuálnímu návrhu, žalobkyn,e:,_t. j. ahb! ~YPhO ne'boYť za'kon o ta,,-- - bytu jlZ nec ranene ,
za účinnou alespon v pncme.
..'
- , ' § 1 čís 18 (nyni
sou;eny' případ
kovém případu nic neustanOVllje, ,v~JlmaJe, predpl~
"
6) 'k'
ochraně In:ijemmku, ktery ,se vsa n a ,
,
ClS. 1 za ona o . . .
. t d I" dokladem pro správnost na'zoru
s~~on výjimku pro případ tam uvenehodí. Právě tato vYJ1'mka jes'
tuto hájeného, nebo~, ~~~anovl l-} za, . ko 'e souzený, nelze onu výdený, ale neust"novtl-h j' P:o pr.lp a d Y:,J3 dy jprotože právě jde o normu
jímku rozšířovati ani obdobne na Jlln é pn'P" ,
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='yhověl dovolacímu rekursu.

výjimečnou. Nutno k tomu
libovolné výpovědi, pokud

též uvážiti, že zákon ch rán i nájemníky proti
je této ochrany výslovně nezbavuje. Je nesporno, že veškeré místnosti, obytné i obchodní, byly najaty jednou
smlouvou, za jednotné nájemné. Tomu-Ii tak, lze zrušiti nájemní smlouvu
jednostra'nně v)~povědí jen v celém jejím obsahu, t. j. jen v pří'Čině celého nájemního předmětu, nikoli jen v přírčině jeho části, neboť na před
mětu nájmu jako podstatné náležitosti ~mlouvy (§ 1094 obč. zák.) nelze
jednostranným projevem, jakým je v~pověď, nic měniti, a ndze tedy
libovolně najatou věc výpovědí abmezovati, pokud ovšem zákon sám
nestanoví výjimky, jak se stalo v § 1 čís. 16 (ny.ní § 1 čís. 16) zákona
o ochraně nájemníků. Správnost názoru toho plyne také z úvahy, že
na pL ži'vnoslníku, jenž naja], byt a provozovnu, z pravidla na tom záleží, aby měl oboje pohromadě. Ježto obchodní mí,stnosti žalované jsou
dosud pod záštitou zákona na ochranu nájemníků a místnosti ty byly
najaty spolu 's obytnými místnostmi jednotnou smlouvou, nelze žalo\'ané dáti dosud výpověď ami z celé ani z části nájemní smlouvy.
čís.
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Byly-Ii v téže žalobě zažalovány směnky, z nichž některé převyšo
valy 20.000 Kč, jiné zněly na 20.000 Kč, nelze usnesení prvého soudu,
jímž po podání směnečných námitek k návrhu žalobce bylo nařízeno
oddělené jednání v příčině směnek po 20.000 Kč před samosoudcem,
v příčině směnek převyšujících 20.000 Kč před senátem, - napadati
rekursem.
(Rozh. ze dne 6. prosínce 1934, R II 554/34.)
Žalobkyně zažalovala touž žalobou 11 směnek, z nichž 3 zněly na
pení.z 20.000 Kč přesahující a 8 zněl·o na 20.000 Kč. Proti směnečnému
platebnímu příkazu podal žalovaný námitky a v nich uplatnit nepří
slušnost soudu., ježto v téže žalobě byly spojeny směnky znějkí na peníz
20.000 Kč převyšujíd se směnkami tento peníz nep'řevyšuďícími. Zalohce navrhl k oclstranění těchto vad, aby řÍ<zení bylo odděleně provedeno v ten způsob, že o námitkách v příčině směnek ne,převyšujídch
20.'000 Kč soudní řízení provede a rozhodne samosoudce a 'v příčině
směnek 20.000 Kč převyšujících senát. Soud, .senát, při ústním přelíčení
tomwto návrhu žalobcovu vyhověl a usnesl se, že řízení bude odděleně
provedeno v ten způsob, že o námitkách v přídně směnek nepřevyšu
jídch 2'0.000 Kč soudní řízení provede a rozhodne samosoudce a v pří
čině směnek 20.000 Kč převyšujíclch senát. Rek Ul r ,s n í s o u d odmítl rekurs žalovaného, ježto napadené usnesení je opatřením upravujícím řízení, proti <němuž není po rozumu § 186 druhý odlsta·vec c. ř. s.
samostatného opra"ného prost.ředku.

n
Nejvyšší soud"

Důvody:

, ,
. .
sení právní mylnost, leč činí tak
Rekurent vytyka napaden emu usn~
dne 10 července 1934 naneprá~em. So~d ~r':,~ st?Iice ~~;i~~en~:::í~t směnek; při nichž u žád,ně
řizuFclm oddelene, nZ':nI ~
000 Kč rozhodnutí samosoudcem, kdezto
předmět ~por~ neprev]so.va .' 25 000' Kč měl řízeni provésti :t r~zhod:
smenkach. po . , 'h vzneseny' ch v téže zalobe
O ostatUlch trech
"'1
ť' by o narOClC
nouti senát, ucml, op~ ren~i § 188 c ř s. K opatření takovému byl
bylo jednáno oddelene po I e '.h·' I'obkyně učiněnému v připrav, ' J'iž vzhledem k navr' u z a ,
senát opravnen,
"
'odle druhého odstavce § 192 c. r. s.
něm spíse. T~kove opatren.' nel1I: la stížnost žalovaného odmítnuta a
odporovatelne, a proto pravem Y t by vyvrátily správnost napavy'vodv dovolacího rekursu neJsou s 0, , "žalobě byl vydán je, N eJ' de na tam že o smenecne
deného usnesenI. . es , , ,
" v dťlsleclku tohoto opatření budou
diný směn~čný plateb~\pn~~~\ a :ejednati a rozhodovati jednak senát;
o směnečnych namltkOcc, o ,e:n. , m s oru.· sou směnky skripturnI
PstatnJy' a této sa~ostatnosti
'ednak samosoudce, pcmevadz predhmete
J
. h' k' dy' J' e svou pov<1 ou samo,
- '
akty, z nIC z ,az
.
t'"
lobě a že k rozhodování o kaz dem
nepozbyl tím, ze byl spojen veze za,. ,
z nich je věcně příslu'šný týž sborovy soud.

io

čís.

14014.

, dl' lkavě jmění jest exekuce nePo zahájení vyrovnaciho ří~ent v~ u:: dne 27 března 1931, čís. 64
přípustná podle § !~ vyrovn~c~~ ,~~d~řekážce ie~t přihlížeti z úřadu a
sb. z. a fl; a,~ 3,~ c~s: 2 ex. r. , e
dozvěděv se o ní z přípustn~hO
musí k. ni prlhh~ett 1 reb~~Ol oS:~!\ícimu soudu známa nebyla; nejde
opravneho prostredku, Y 1 P • "
,
o nepřípustnou novotu v rekursntm nzeru.
(Rozh. ze dne 6. prosince 1934, R II 589/34.)
,
934 ovoIil s o II d p r v é s tol i c e
Usnesenlm ze dne 2. kvetna l I P " .
1932 Rek u r sní s o u d
el<ekuci na základě r.o'Zsud~U zeddne ~od.I~J§aI2 vy~. ř. nelze po zahájení
exekuční návrh zamlÍl. D u ,V? y: h '
h nebo právech pro pohlevyrovnOccího ří<zení na ,dluzmko,vyc ,:~~ec nabýti soudcovského prácva
dávky, které nemají rednost~lhOU~~~'sC;lím krajského soudu v Treněni povinné 'strany zahájeno vyzástavního nebo uspo OJovac~
číně ze dne 1'0. dubna 1934 I yo o J~ ku která má přednostní právo,
rovnací řízenÍ. Ježto neJde? pZhle ,av 'měla býti podle § 12 vyr. ř.
a je tedy dot~el1Ja vhYlrodv.n7kclmp~~~~I::'; ~~el<'uce zabavením dlužníkovy
k vydobytí teto po 'e av y
,
.pohledávky za poštovním šekovym uradem.

f' .'
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Ne j v y Š š í s O u d nevyhověl dovol'acímu rekursu.
NejvyŠši soud
Důvody:

Exekuce jest po zahájení vyrovnacíh"
.
",
nepřípustná podle § 12 vyr. ř. čís. 54/3~ ~~e~1 ~an)mem :po~!nné strany
. a § 39 CIS. 2 ex. ř.;
k překážce té jest přihlfžeti podle § 39 d't'
,
t·
o savec druhy' ex r'
.. d
mu,sl p~o o I rekursní soud k ní přihlfžeti d 'd'
, . :. z ura, u;
opravneho pwstředku byť i povol " , ' Ove ev s:, o, m z pnpustneho
o nepřípustnou novot~, v rekursní~lc~?,u ~oudu znama nebyla, a nejde
prá~a k pghle,dávce nabyla vymáhajíc~'~:~i;el~~Ud~~V!Ského zástavniho
p le § 294 odstavec 3
ex. f. doručemm ohstávky poddlu"k T
zm u: "o se stalo v souzeném případě
dne 11. května 1934 kd 't
1934 .
'
lez a vyrovnacl nzení zahájeno bIlO d
a JSou proto splněny před!poklad § 12
'
Y o. . ubna
y
vyf. f. a § 39 ČIS. 2 ex. ř.
čís.

14015.

Při prodeji na splátky lze nárok
".
,
až při posledních splátkách nikoli n~/mlZe~1 kupnl ceny uplatňovati
splátkám, převyšuji-Ii pozdější splá~k JIZ 'prok I zaz~ovanym dospělým
.
y naro z pozadovaného snížení.
(Rozh. ze dne 5. 'prosince 1934, Rv I I 59/33.)

ř mžal~van;

fir?,a koupila od žalujid firmy brousíci stroj za 1().757'50
8.283'95 ařupn~ ce~u bylo za,placeno předem 2.483'55 ř. m. lb tek
počinajíc :t;á~í~ bt;~ta~raa~e~ov~ ~~vrtletnich splátkách po 1.100 /:m.,
ze dne 4. září 1931 a 4
'Y
P tky byly :wpraveny Jen první dvě
Žalobou, o niž tu jde, 'd''t;:::~~~: ~;3i' tato a: na '~edoplatek 127 Kč.
~n;luvených třech čtvrtletnich splátek PO
alo~kre
,na zalov~?é :aplac:,ni
OO
Jez byly splatné dne 4. března 1932 d
4' č f. m. s pnslusenstvlm,
1932
k
'
, ne . ervna 1932 a dn 4 , ..
, a rOme toho nedoplatku' splátk.
d 4
.
' e . Zan
127 ř. m. Žalovaná namitla mimo" >: z~ ne . prosIn~e 1931 ve výši
JI,~e, ,ze vadnost stroje ,smžuje jeho
cenu o 10.000 Kč a žád I
niž š '
d'
a a proto sntzem kupní ceny v této vy' ši O b a
.
I S o U y uznaly podle žalob
d.
.
•.
v otázce, o niž tu jde v d ů
d
v o I a c I s o u d uvedl
žalovaná námitkou qu~nti min;r~s ~.~ ~l C~stkud 10.000 Kč uplatňuje
prvého soudu, že žalovaná strana n~emů; ~C,\ s~u sO~h~asl s názorem
stroje ze zažalovaných splátek kd 'k e s~az~h domnele znehodnocení
yz. rome mch dluží žalobkyni J'eště
22.271 Kč 50 h za t ď S í' :
sro). n .zenl' kupo, ceny p dl § 932
'
,
přijiti k platnosti až . ři ' oslední
" ' . ' o e . obc. zak. může
z prostředka. Snfžení ~{U ~í
ch splat~a~h, nel.z e Je však prováděti
nou částku méně a neni.. c.eny znamena, ,ze kupl tel zaplatí o přísluš
uze
ani sníženou klllP~í cenu:
Je proto uplatnovan, když ještě nezaplatil

1':?

nevyhověl

dovolání, mimo jiné z

těchto

důvodů:

Žalovaná vznesla ve sporu

především

námitku na sníženi kupni ceny

o 10.000 Kč pro vadné provedeni stroje, a dále tvrdila škodu 10.000 Kč,

.

jež jí prý byla způsobena na materiálu vadnou praci stroje, jehož nemůže 100% vyu:žíti a musí předměty přebrušovati. Pokud jde o prvou
námitku, zaujal odvolací- soud právní názor, že může nárok na snÍ-žení
kupni ceny přijít k platnosti až při posl:edních splátkách a nelze ho
upla tňovati nyní, kdy jsou žalovány jednotlivé dospělé splátky. S názorem timto souhlas i i dovolací soud. Neboť žalobkyně, dodavši stroj
na ,splátky dle smluvených podmínek, splnila smluvní po'vinnost a má
nárok, by i žalovaná splnila smluvené splátky, -- což tato také uznávala, jak patrno z jejích dopisů ze dne 28. března 1932 a ze dne 30.
března 1932, kdy žádala jen o malé poshovění, povinnost tuto má
tim spíše, IGdyž stroje ve svém závodě užívá a hospodářsky ho zužitkuje.
V souzeném připadě neni, žalováno o cel k o vou k up n, í cenu za
stroj, aní o z byt e k její, nýbrž jen o běžné a dospělé splátky; nárok
žalované na případnou slevU! není nijak ohrožen, poněvadž tu jsou ještě
další splMky pozdější, jež daleko převyšují nárok z požadovaného snížení. Také obava žalované z propadnu.tí tohoto nároku - prekluse _.
je nemistná, jestliže prodateke stroje včasně vadnost jeho vytkla, neboť
podle druhého odstavce § 933 obč. zák. zůstává jí uplatňováni této námitky v takovém připadě vyhraženo.
čís.

Mezinárodní

14016.

dopravaželeznični.

Předepsal-li

odesilatel (v Rumunsku) pro přepravu zásilky po polském územl použití výhodnějšlho výjimečného tarilu, jenž však v době
přepravy zásilky již v Polsku neplatil, nemůže z toho, že železnice použila pro výpočet dovozného po polském územl místního polského tarifu, jenž, třebaže nebyl, ale železnici se zdál pro odesílatele nejvýhodnějšl, uplatňovati nárok na vráceni přeplatku, nejde-Ii o zlý úmysl aniž
o hrubou nedbalost železnice.
Ustanovení čl. XVIII a XX obchodní smlouvy československo-polské
ze dne 23. dubna 1925, čís. 202 sb. z. a n. nepřichází v takovém případě
v úvahu.
(Rozh. ze dne 6. prosince 1934, Rv II 204/33.)
Podle mezinárodních nákladnich listů byla v ,soutzeném přf:padě zásilka vepřů odeslána z Rumunskw přes polské území do čsl stanice BollUmína. Odesílatel předepsal v nákladních listech pro trať na území
pol,ském použití výhodinějšího výjimeč(1ého tarifu X., který však za pře
pravy zásilky v Polsku již nepl"til. Tím se stalo, že železnice předepsala
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a vybrala dovozné za přepravu po polském území podle normálního
místní'ho tarifu, který je vyšší. Příjemce zásílky zaujímal stanovísko, že
železnice byla povinna v Souzeném případě použiti výhodnějšího výjimeoného tarHu C, který v době přepravy sporné zásilky v Polsku platil,
místo tarifu X a domáhal se důsledkem toho na dráze vráceni, přeplatku.
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. O d vol a c i
s o II d uznal podle žaloby: D ů vod y: Ač odesílatel v nákladním Ii'stu'
předepsal výjimečný tarif X, který v době přepravy již neplatil, měla
polská dráha použiti výjimečného tarifu C 1, platného v době přepravy.
Žalobkyně dovolává se pro správnost svého stanoviska jednak mezinárodní železniční úmluvy sjednané v Bernu 23. Njna 1924 (Čí,s. 140
sb. z. a n. z roku 1928), jednak obchodní smlouvy mezi Polskem a Čes
koslovenskem (čís. 202 sb. z. a n. z roku 1926). POdle článku 9 § 3
písm. a) mezinárodní úmluvy železníční byla železnice povinna, poně
vadž odesHatelovy údaje nestačily, použiti tarifů pro odesílatele nejvý_
hodnějších. Podle ustanovení čl. XVIlI a XX závěrečného pr%Jkolll obchodní smlouvy mezi Polskem a Českosloven,skem zaručena byla všemu
zboží prováženému republikou Polskou bez ohledu na jeho puvod výhoda nejnižších tarifU pro stejné zboží domácí a každá prohibitivní doložka tarifní vyluč"1iici použití vnitřního tarifu musí býtí. považována za
neplatnou. Osvědčením ministerstva spravedlnosti ze dne 17. záři 1932
číJslo 41200/32 zjistil odvolací soud, že ustanovení polského výjimeč
ného tarifu CI bylo vtěleno jako vnitrostátní zákonný předpis do
zákonodárství republiky Polské ve smyslu článku 9 mezinárodní
úmluvy železniční s právní účinností od 1. listopadu 1929. Jestliže
při tom bylo ustanoveno, že tento tarif platí jen pro zásilky podané
v některé stanici polské, jest zřejmo, že polská železnice obchodní
smlouvu v tarifu uvedla, ale s prohihitivní doložkou. Tuto doložku považovati jest však podle obchodní smlouvy za neplatnou. Obchodni
smlouva stala se vnitrostátním předpisem. Tím, že žel'ezni,ce provedla
obchodní smlouvu způsobem zřejmě obchodní smlouvě odporujídm, nemůže býti dotčeno právo strany, by se domáhala výpočtu tarifu podle
správného tarifu. Železnke není nesprávným a smlouvě obchodní odporujidm sestavením tarifu zbavena povinnosti, by tarifu správně pOUlila
(článek 18 čís. 1 mezinárodní úmluvy železniční). Obchodní smlouva
jest: pro ni závaznou a nesprávné použiH tarifu zavazuje ji k náhradě
přeplatků. Tarifu C I byla železnice povinna použiti vzhledem k ustanovení článku 9 § 3 e) m. ú. ž. a i proto, že podle článku 6 í) m. ú. ž.
stači pouhá žádost za poU'žiti tarifu, kteréž oba předpisy dohromady
značí povinnost u:žíti tarifu nejvýhodnějŠiho. Nelze za to mMí, že se musi
odesilatel, právě u'rčitého tarifu dovolávati, a nemůže mu býti na škodu,
že se dovolával tarifu neplatného, neboť v těchto připadech chráněn
jest ustanovením čl. 9 m. ú. ž. Jelikož žalovaný čsl. stát ani netvrdil
ani neprokazuje, že by taríf C 1 nebyl nejnižším z tarifů v úvahu při
cházejících,
nutno dojí,tí k závěru, že použÍ>Ío mělo býti tohoto tarifu
C
17.

-

Čís.
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Nejvyšší soud obnovil rozsudek prvého soudu.
Diívody:
.
, ' . adě bylo pro výpočet
de o otázlw, kterého tar~fu ~ souzenem /~!!utečnosti, že odesí,latel
J ·ho použíti. Jest vychazeh z
'T a že
tanf
tarí,f, jehož dráha
§ 1 m. ú. ž., že totiž
Nastal, tedy.
v
desílatel ručí za spmvnost ,svych Ut
že jsou údaje nespravne, ~e
že ho stihnou
o
než na
k tomu
a
neúplné,
v nákladním listu o,pouzlh
P'm Nes,právrré a nepresne ud,l]e od"
toho že železnice pouzlla pro
ne.,
. h
b a nemuze z ,
.
kt'
tarifu jdou tedy ?a le o ~m .. olském místního tarifu polsk:.~?, .
výpočet dovozneho po ~z~ml Pd'l pro odesílatele ne.'jvýhodneJ8', up .a)ťebaže nebyl ale žel:ezlllcl se za
' d ' odle ustanovení čl. 9 ht. e
:ovati nárok
údaje odesílatelky
U
J·l' zdály by' Í1 pro odesl· ž byla železmce opravnena,. ne kl.
m. . .
' · f o , Hti tanfy
ere se
'.
lb
k úplnému určem tan u, ~vo.
'''padnou škodu vzmklou z vo, y
laiele nejvýhodnějšími ,a, zelez~lC~)z~p~ ž. neručí, leč při zlém úmysl~
tarifu podle ustanoven., cl. hL t
·no· aní prokázáno nebylo:Pravm
nebo hrubé nedbalosl1, c~z ~m vrz: b la ovil1;na použíti tanlu C. I,
názor odvolacího soudu, ze ze~ezmc řeJ'eps~l, přívodilo by situaCi, Jak
. když ho odesílatel v Rum~n~ u n~p . že by cizínec Rumun byl ve
k tomu
v dovo:,anl P?u.
který,
by
~ ~hoc!nějším postavení, ~ez domaC1' poť be" odmíneČně vyhověií vs~m
t",nlu CI, mus."!1 y ted.yP musel by ho v nákladnm;
."
se tohoto tan..u, ac by te·to povinnosÍ1. neme'I , coz
l.ls
tanovením ty·k aJlclm
.
d
't
list·ě předepsaÍ1, k ez.o pr'epravce
'.
'kcmneBylo na rumunském o d,es 1'I a t e li.'
jístě nemohlo býti v l':.te~clc~ zilo~a. ědčíl zda tento tarif ještě plaÍ1,
by se pří předpisu pOU~IÍ1 tanfu X pre~~ 7 m~ ú. ž. všecky důsledkl ~e
a neučinil-li tak, sÍ1hap ho, po.dle § nlákl~dním listu. Při tomto pravmm
správného a nepřesn,eh~ udaje ~ ani z ustanovení čL XVlIl a XX obnázoru na věc nemůze zalobkyne
k'
23. dubna 1925 čís. 202 sb.
chodní smlouvy československo-poIS e ZI.C vytěžiti neboť i kdyby tato
1926
své stanovls on'
',.
řiz. a n. z roku
. pro.
b' vnitrostátním zákonným predplsem, p
smlourva byla v knhcke do e.
• mezínárodní úmluvy v uvahu
cházelo by pou,žití tě~hto'h~stp~~~vp~~~ odesílatelova, aby bylo použito
jen, kdyby nebylo nespravne
tarifu již nepJ,atného.

ne~porn
předepsal
~ela ~~~~1 j
případ, ~~ k!~r:ůmlprohiášení náklad~ím,listu,

d~~~:n:al přesně

~~plafný.
?
řesné,

h

všech~y du~ledky, ~~de
nebo,)so~-I} n~psa~fsdatel;

mí,stě

ur:e~

rl

~a vrác~ní přep!at\u, poneJ~st~tovaly_lí

?

~o
správně
P~U~íti výhodl1;ějšího

aZ~J~;r přepravce

chtěl-Ii,

k

čís.

.

14017.

' · o v é s olečnosti, že »odprodej a.kci~

Předepsáno-h vesta~ov~~h akCI. 0žePStáti jen s přivolením spravn~
na někoho, kd? není akcj(~nar~~l,s:o:~ dobrovolný, nýbrž i na prodej
rady,". ",ztahuje ~e to, neJe~ ak~e m~ kupitele přepsány podle § 268
exekucm. Lhostejno, ze by y
ex.

ř.

1934 , Rv II 968/33.)
(Ro"h. ze dne 6 . pro Sl·nce
.
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Žalující záložna nabyla v exekuční dražbě 31 akcií žalované společ_
nosti. žalobou, o ni'ž tu jde, domáhala se žalobkyně na žalované, by
bylo zjištěno, že ža,lobkyně jest plnoprávn)Óm akcionářem žalované ode
dne pravoplatnosti exekučního prodeje, jímž nabyla 31 akcií žalované
společnosti, a by žalovaná byla uznána povinnou provésti záznam žalující záložny jakožto akcionářky do akciové knihy společnosti. 2a1Gva'ná namítla mimo jiné, že podle § JO stanov a čl. 223, 182 a 183 obch.
zák. jest i k exekučnímu prodeji z«potřebi svolení správní rady a že před_
pisy zákona o společnostech s ručením obmezeným Ns. 58/1906 ř. z.,
zejména třetího odsta·vce § 76 nelze obdobně použíti. Pro c e sní
s o udp r v é ,s t o I i··c e žalobu zamítl. D ů vod y: Stanoví-Ii § 10
stanov, jak jest nesporno, že se odprodej akcie může státi jen s přivo_
lením správní rady, tedy zcela všeobecně, plati to pro každé zcizení
akcie, tedy i pro exekuční prodej, neboť ani při takovémto prodeji nemůože býti více prodáno než bylo zaba,veno (§ 264 ex. ř.) a zabaveny
byly jen akcie, jichž převod na neakcionáře podle § JO stanov muže
býti zapsán do akcijní knihy jen s přivolením správní rady. Toto při
volení správní rady nahraditi obdobně, jakž předepsáno v § 76 odst. (3)
a 77 zák. čIs. 58/1906 ř. z. není přípustné, neboť obdobné užív",ni před
pi,sů týkajících 'se jiných dwhů obchodnkh společností jest přípustné
jen, nepředpokládají_Ii jiné právní nebo věoné poměry. O d vol a c í
s o u d uznal podle žaloby. D ů vod y: Výklad, který dává procesni
soud § 10 stanov žalované akciové společnosti" je,st právně mylný. Slovo
»odprodej« v odstavci třetím § 10 může znamenati jen prodej dobrovolný, nikoli vnucený prodej exekuční. Jest proto "by tečné zabývati se
právní povahou vnuceného prodeje a přípustností obdobného použtií
§ 76 zák. o společenstvech s mč. obrn. Je-Ii jen dobrovolný prodej vázán na přivolení správní rady, nikoliv převedení nebo postwp akcií (§ 10
stanov), pak ke každémU' jinému způsobu zcizení než k dobrovolnému
prodeji není třeba souhlasu. správní rady. Bylo-Ji. by ustanovení stanov
pokládati za nejasné, bylo by podle předpisu § 915 obč. zák. nejasný
výraz vykládati na škodu> tOho,kdo ho !použil, tedy na úkor žalované
akciové společnosti, která si st«novy zřídila, a nebylo by lze vykládati
stanovy podle domnělého úmyslu zakladatelů akciové 'společnosti, který
druďlé stmně nemusel býti zřejmý. Je-Ii tomu tak, stala se kupem akcií
při nucené dražbě i bez souhla,su správ,ní rady žalující záložna plnoprávným akcionářem, má jako takový nárok, aby byl", zapsána do knihy
akcijní (za současného předložení akcií jí koupených), bylo vyhověti
její žádosti žalobní i ohledně petitu zjišťovacího i co do petitu na plnění.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Dů vody:

Odvolací sowd připojiol 'se k výkladu žalobců, podle něhož se výraz
»oclprodej« v § JO stanov, jehož obsah je celkem .ne~porný, může týkati'
jen prodeje dobrovolného, nikoli však prodeje exekučního. Než tento
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K .nabytí výhod podle § 4 odstavec (2) zákona se nevyžaduje formálni vzdáni se živnostenského oprávněni, nýbrž jen faktické vzdáni se
výdělečné činnosti dosud provozované.
Při posouzeni, zda jde o zákonnou výjimku podle § 2 c) zákona
rozhoduje jen hlavni pohledávka, nikoliv i jeji přislušenstvi, a záleži je~
na tom, zda a kdy byl u hlavni pohledávky vytvořen skutkový základ
který jest hlavnim důvodem oné pohledávky.
'
(Rozh. ze dne 7. pros~nce 1934, R I 923/34.)
Návrh dlužníků, by byl odložen výkon 'vnucené dražby nemovítostí
podle § 4 odst. (2) zákona ze dne 22. února 19:;4, čís. 34 sb. z. a n., na
dobu až po 31. prosinci 1934, s 0 udp r v é s t o li c e vyhověl. R ok II r sní s o u d návrh dlužníků zamítl.
N e j v y Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudů a vrátil věc
prvému soudu, by, doplně řízeni, znovu rozho",!l.
Důvody:

Předem jde o otázku, zda 'e zákon ze rine 22. února 1934, čís. 34
sb. z. a n., týká i povinných. V § 4 zák. rozmují se v podstatě dvě skupiny osob nezaměstnaných, a to: a) které dříve byly v zaměstnání podrobeném 'pov~nnému pojištění nemocenskému, b) které dříve provozovaly samostatnou výdělečnou činnost. Povinní uplatňují nárok na odklad exekuce, ježto prý náležejí· -ke skulpině b), a bylo proto na niŽŠÍCh
soudech, by zji,stily, zda předpokhdy druhého odstavce § 4 zák. jsou
splněny, čHi nic. U osob podle odstavce 2. stanoví zákon tyto podmínky:
1. aby provozovaly samostatnou výdělečnou činnost jakéhokoliv dmhu;
2. že se této činnosti musely vzdáti pro hospodářské poměry; 3. nesmi
míti příjem rovnajíci. se příimu uvedenému v odst. 1., t. j. příjem, jakého do,sahujíosoby zamě!stnané v téže výdělečné činnosti, jako provozovaly osoby v odstavci 2. uvedené. Ač v rekursu přistoupivši věři
telky firmy Oskar S. bylo namí,táno, že povinná Františka E-ová samostatně výdělečně činnoU' nikdy nebyla, nezabýval se rekursní soud touto
námitkou a nezji'stil dosti přesně, bylo-li této podmínce vyhověno čili
nic. Rekursní soud spokojil1se s obsahem vyžádaných informací od obchodního gremia, městského úřadu a okresního úřadu v H. Z dopisu
okresního úřadu jest zjevno, že povinní živnost u okresního úřadu neodhlásili. Toho však nebylo třeba k nabyti výhod podle zákona čís. 34/
1934, ježto zákon nevyžaduje formální vzdání se živnostenského oprávnění, nýbrž jen faktické vzdání- ,se výdělečné činnosti, ddsud provozoyané. V tomto směru odporují si však sdělení jednak obchodního gremia,
Jednak městského úřadu v H., ježto podle sdělení gremia povinní se
»obchodu vzdali,« v roce 1932 následkem krise v textilnim průmyslu a
od té doby »neprovozují žádný obchod,« kdežto městský úřad oznamuje,
že »Adolf E. se svou manželkou Františkou má obchod« a že »rozsah

dnešního obchodu .... nemůže jim poskytnouti dostatečný výdělek ani
na nejnutnějši ži,votní potřeby«. První soud o návrhu dlužníků nekonal
šetření a úředni ,sděleni svrchu uvedená jak dovozeno - nepostačuji
k řešeni otázky, zda se dlužníci vzdali své dosavadní výdělečné činnosti,
čili nic, a jestli-že se jí nevzdali, zda nemají aspoň ,příjem, rovnajíci se
přijmu uvedenému v odst. (1) zák. Skutkový podklad pro řešeni těchto
otázek hude třeba zjistiti a hude při tom také uvážiti, jaký význam pro
posouzení otázky příjmů povinných má zjištěná hodnota jejich nemovitosti a z ní povinným plynoucí nájemné z pronajatých mistností. Bylo
proto již z důvodu vadnosti, postihujícího i řízení prvého soudu, usneseni obou ni'žšíoh soudů zrušiti a věc vrátiti prvému soudu k doplnění
řizení a novému rozhodnuti. Bude na prvém soudě, hy vyslechna dlužnika a vymáhající věřitele firmu Oskar S. a okresní záložnu hospodář
skou v H. (§ 45 třetí odstavec ex. ř.) provedl šetřeni v mznačených
směrech nutné a učinil potřebná skutková zjištění (viz obdobné wstanovení § 6 (1) zák. čis. 33/1924).
Okresní záložna hospodářská v H. vedla proti povinným exekuci IRlcenoU! dražbou jejkh nemovitostí k vydobytí úrokové pohledávky
2.762 Kč na základě rozsudku okresní'ho sou·du, v H. z 23. června 1933.
Z tohoto r020sudku je patrno, že jde o úroky splatné v době od 1. ledna
1931 do 31. prosince 1932, takže tu nedopadá předpis § 2 c) zák. č. 34/
1934, podle něhož neplati ustanoveni tohoto zákona o pohledávkách,
které proti dlužnikovi vznikly po dni, kterého zákon nabyl účinnosti"
1. j. 28. února 1934. Ovšem byly uvedeným rozsudkem žalobkyni při
souzeny mimo čáJstku 2.762 Kč i 7Yz% úroky od 1. července 1933 až
do z"placení jdoucí, avšak exekuce nebyla vedena k vydobytí těchto
úroků jako samostatné pohledávky, nýbrž k vydobytí pohledávky
2.762 Kč, jejíž pouhé při1slušenstvi tvoři další 7);2 % úroky, jak byly
uvedeny. Při posouzeni povahy pohledávky a tedy i posouzení, zda jde
o zákonnou výjimkUi ,podle § 2 c) zákona, rozhoduje však jen hlavni
pohledávka, nikoliv též její příslušenství, a sejde jen na tom, zda a kdy
byl u hlavní pohledávky vytvořen skutkový základ, který jest právnim
důvodem oné pohledávky.
Čís.
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Domáháno-Ii se touž žalobou podle § 35 ex. ř. nepřlpustnosti exeImce k vydobyti několika samostatných nároků, třebaže z téhož exekuč
ního titulu, jest přípustnost opravných prostředků pro každý z vymáha"ých nároků posuzovati zvláště.
(Rozh. ze dne 7. prosince 1934, Rl 1145/34.)
Pro c e s n i s o udp r v é s t o I i c e vyhověl námitkám žalobkyně,
že nárok žalované strany z usnesení okresního soudu ze dne 17. dubna
1932 uplatňovaný exel<učně sku.tečnostmi z doby po vzniku exekučního
Civ/"lni rozhodnutí XVI.
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titr.lu zanikl co do částky uplatňované exekucí č. j. E 614/33 ve vysl
70 Kč, co d'0 částky uplatňované exekucí č. j. E 816/33 ve výši 140 Kč
a co do částky uplatňované exekucí č. j. E 975/33 ve výši 140 Kč a prohlásil tyto exekuce co do části vymáhaného nároku 70 Kč, 140 Kč a
140 Kč za bezúčinné. O d vol a c í s o ll' d odmítl odvolání. D ů vod y:
Jde o tři samostatné nároky, pokud se týče o tři exekuce pro 210 Kč,
300 Kč a 300 Kč. Třeba uplatňování těchto nároků se děje v jedné žalobě, neztratily nároky svou samostatnost, byly také vedeny tři exekuce,
a může každý nárok ,samostatně býti uplatňován. Podle § 57 j. n. jest
hoclnotu předmětu sporu oceniti podle vymáhané pohledávky a ježto
jednotlivé pohledávky, pro které byla exekuce vedena, nepřesahují
300 Kč, jde o bagatelni nároky (§ 448 a násl. c. ř. s.). Ježto ve věcech
nepatrných rozlsudek z jiný,ch důvodů než z důvodů "matečnosti § 477
čis. 1 až 7 c. ř. s. nelze bráti v odpor (§ 501 c. ř. s.), bylo odvolání jako
nepřípustné odmítnouti (§ 471 čÍs. 2, 474 druhý odstavec c. ř. s.).
N e j v y Š š í s o u d odmítl rekms do odmítacího usnesení odvolacího soud"-1.
Důvody:

Žalobní návrh i rozsudek prvního soudu jemu vyhovu,jicí znl, ze se
vyhovuje námitkám žalobcovým, že nárok žalované strany z usneseni
okresniho soudu ze dne 19. dubna 1932 uplatňovaný exekucemi E 614/
33, 816/33 a 973/33 zanikl co do částek 70 Kč, 140 Kč a 140 Kč skutečnostmi nastalými po vzniku exekučního titulu. Z toho správně usoudil
odvolací soud, že šlo o tři samostatné nároky exekučně vymáhané část
kami 210 Kč, 300 Kč a 300 Kč, třebaže byly námitky podle § 35 ex. ř.
proti těmto nárokŮm co do jejich částic spojeny v jedné žalobě, poně
vadž se roz,sudek v každém případě týká právě onoho nároku, který byl
žalovanou stranou vymáhán tou kterou exekucí. Pro hodnotu sporného
předmětu jest v takovém případě podle předpisu § 57 j. n. rozhodná
výše exekučně vymáhaného nároku ('Sf. plen. usneseni bývalého vídeň
ského nejvyššího soudu ze dne 17. listopadu 1915/pres. 386, jud. 242
uveřejněné pod čís. 1674 úř. sb. a rozhod. čís. 3767, 6540, 7785 sb. n. s.).
Není rozhodné, že v}lmáhané pohledávky vzešly z téhož exekučníh'o titulu a že všechny pohledávky, pro 'které se exekuce vedly, byly V době
podání žaloby 'splatné a žalobcem nezaplacené. Tím, že se žalovaná
strana zvláštními' exekucemi domáhala jednotlivých částek na základě
téhož exekučního titulu, vznikl jí v každém případě zvláštní samostatný
nárok a tato samostatno'st nezanikla ani tím, že žalobce spojil v žalobě
námitky proti třem takovým nárokům, což mohl učiniti podle § 227
c. ř. s. Použití § 55 j. n. není tu proto přípustné. Odvolací soud správně
uvedl, že jde o věc nepatrnou ve smyslu §§ 448 a násl. c. ř. s. Podle
§ 517 c. ř. s. jest rekurs proti usnesení odvolacího soudu ve věcech nepatrných vyloučen a byl proto podle § 526 c. ř. s. odmítnut.
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Přípustnost pořadu práva pro žalobu pojištěnce na vedoucího lékaře
nemocenské pojišťovny zaměstnanců a zřízenců hlavního města Prahy
o náhradu škody z důvodu, že žalovaný jednak porušil svou služební
pO'yi~no~t, n~předlož~v, ač opětovně vyzván, zaměstnavateli lékařské vy_
svědcem o zalobcove nemoci, čímž zavinil jeho propuštění ze služby
jednak že špatnou diagnosou znemožnil žalobci další léčení a pod~
od nemocenské pojišťovny.

(Rozh. ze dne 7. prosince 1934, Rl 1399/34.)
..~~lobkyně ~omáhala se na žalovaném, vedoucím lékaři nemocenské
pOJI~tovny ~il!':lestnanců a zřízenců hlavní,ho města Prahy, náhrady škody
z, du~odu; ze je~n~k porušl'l SVOll' služební, povinnost, nepředloživ přes

ne~o~lkere vyz~an! sp~ávě. ~asaryk?vjch domů lékařské vysvědčení
úJejl nemOCI, čl,,!zz~.vlml)e!, pr?pustení ze služby, jednak že špatnou
9lagno~ou znemozml jl dalsl lečem a podporu od nemocenské pojišťovny.
" r ~ ~ I S o ~ ~ odmítl žalobu pro nepřípu,stnost pořadu práva, poně
"adz .zal?:,any Jednal jako revisní lékař pojišťovny, která používala jeho
~konu pn pInem povmnosH náležejících jí podle § 95 čís. 2 zákona
Cl,S. 22.11 1,924 vd~slovu zákona čís. 184/1928 sb. z. a n., tedy jako úřed
~~ho l,ek~re, ktery podle § 68 odst. (2) uvedeného zák. používá ve své
l!re~m čmno.stI ochrany ja~? ve,řejní úředníci a ručí za porušení své
:luz~bn; povmnostt j,~~P?JIstovne, .mkoH pojiStěnci, pokud se nedopustil
l,rotI
nemu,. ČInu, pnclc1ho se pravu. Rek u r sní s o u d zaml'tl·na
;nI.tku nepnpustnosti
pořadu práva, protože jde o žalobu o náhradu
skody pod~e § 1295, po případě § 1299 obč. zák., o kterémžto nároku
JSoU' povolany rozhodovati soudy.
Ne j vy Š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D ů vod y:

~alobkyně domáJhá 'se škody vzniklé jí porušením povinností žalobcovyd~ V § 1338 obč. zák. jest vyslovena z á s a d a, že nárok z náhrady ~kody, Jest, uplatňovati jako každé jiné soukromé právo p r a v ieI e lne na radnem soudě, a lze proto úchylky z této zásady připu,s!iti
len, j~ou~h opodstatněny z v 1 á š t ním i z á k o n n Ý m i u s ta n oven lm 1,( srov. rozh. 3091, 3604, 5610 a j. sb. n. s.). Za takové zvláštní
lIstan5lVem nelze'!. souzeném případě považovati dvorský dekret ze dne
14. brezna 1~~6 CI'S. 758 sb. z. s., podle něhož státní úředníci nemohou
b~Í1 ~ro ,s,va u;ední jed?ání poháněni před civiln~ soudy, neboť žalovaný
s.~a~m.m uredmkem ,nem. !,okud pak jde o organIsaci nemocenského po~lstenI, obsahuje zakon CIS. 221/1924 v doslovu zákona čís. 184/1928
".b. z. a n. v §§ 141-144 ustanovení o lékařské službě. Nemocenská poSI'
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jišťovna jest povinna zajistil!, by se dostalo lékařské pomoci osobám,
jež na ni mají nárok proti pojišťovně (§ 141), může ust"noviti ke kontrole smluvních lékařů svého úředního lékaře, jemu,ž pHsluší řj.zeni lékařské služby v obvodu pojišťovny, při čemž služební smlouvu tohoto
lékaře schvaluje ústřední sociální pojišťovna (§ 143). Vzhledem k oboru
jeho působnosti jest úředního lékaře považovati za úředníka nemocenské
pojišťovny, která ho u'Stanovila podle § 68 cit. zák. Zákon poskytuje pojištěncům, pokud výměrem nemocenské pojišťovny byl zcela nebo z části
zamítnut nárok na dávky nemocenského pojištění nebo jímž dávka byla
ne~právně vyměřena, snižena nebo odňata, žalobu k rozhodčimu soudu
nemocenské pojišťovny (§ 196). Pro jiné nároky, které mohou vzniknouti z pojiW'ní, není stanovena příslušnost tohoto rozhodčího soudu.
Politické úřady jsou příslušné v případech, kde nemocenská pojišťovna
rozhoduje výměrem o pojistné povinnosti a o zařadění do třid (§ 189
odst. (2),239 uvedeného zák.). Není tedy upravena ani v tomto zákonu
pří,slušnost k rozhodování o nárocích pojištěnců proti lékařům nemocenské pojišťovny z důvodu, že jim způsobil svou činností škodu (srov.
rozh. 12.254 sb. n. s.). Protože ani jiným zákonem není pořad práva
pro takové spory vyloučen, platí pro ně zásada § 1338 obč. zák. Otázkou, zda měla býti žalována nemocenská pojišťovna úředníků a zřízencu
města Prahy, nemohly se nižši soudy při rozhodováni o přípustnosti
pořadu práva za:bývati, ana žalována není. Poukaz k § 92 ústavní listiny
se sem nehodí, ano nejde o ručení státu.

čis.14021.

Uznal-Ii postoupený dlužnik proti poctivému postupniku postoupe1100 pohledávku a ji dokonce uspokoji~ ač věděl, že byla před Hm postoupena jinému, byl podle § 1396 obč. zák. povinen ho uspokojiti jako
svého věřitele a nemŮže to, co mu splnil, požadovati podle § 1431 obč.

zák.

a aní ža.lovaný není nijak bezdůvodně obohacen, neboť byl oprávněn
přijmoutI zaplacení též ocl osoby jiné, čímž nárok žalovaného proti pů
vodnímu dlužníku zanikl. O d vol a c í s o II d zrušil napadený rozsudek a vrátíl věc prvému soudu, by ji, vyčkaje pravomoci, znovu projednal a rozhodl. D ů vod y: žalobce dodal žalovanému nábytek za
to, že P. postoulPil zbytek účtu ze dne 17. srpna 1929 žalovanému, a žalobce se ~avázal žalovanému za zbytek tohoto účtu dodati nábytek. Šlo
o pohledavku P-ovu za žalobcem. Když žalobce na úhradu této pohledávky d?dal žalovanému nábytek, nemůže bytí pochybnosti o tom, že
plnil svůJ dluh a nikoliv cizí" jak má za to prvý soud. Občanská záložna
žalovala žalobce o zaplacení 3.702 Kč a, ačkoli tenkráte žalobce tvrdil,
ž~ P.~ři ~~t?vání ?ne 2,2. října 1929 škrtl doložku o postupu pohledav~y zalujlcl strane na učtu ze dme 17. srpna 1929 a žalovaný vyplatil
na učet ten 2.500 Kč, přece dle' smíru ze dne 14. záři 1932 " odvolacího
soudu zavázal se zaplatiti na úplné vyrovnání zažal'Ovaného 2.000 Kč
s přísl. Z těchto sPÍSŮ tudíě patrno, že žalobce vyrovnal účet ze dne
srp~a 1929, což j~ště ?ero2lhoduje, ale prvý soud v nynějším sporu
zJIs!!l, ze P. postoupIl svuj účet proti žalobci Občanské záložně a že
tato. pohledávka nebyla zpět postoupena P-ovi. Z toho patrno, že žalovany nemohl dIsponoval! se zbytkem pohledávky z účtu ze dne 17. srpna
.1~29, o?ledně níž p~k byla účiněna úmluva mezi žalobcem a žalovaným,
Jlz se zalobee zavazal za zbytek této pohledávky dodati žalovanému
nábytek. O tom není sporu, že žalovanému žalobcení dodán nábytek byl
a poněvadž za tento dodaný nábytek žalobce nedostal úhradu od žalovaného následkem neplatného postupu, jest žalovaný o tento nábytek
obohacen (§ 1431 obč. zák.).

1'..

Ne j v y Š š í s o u d zrušíl napadené usnesení a vrátil věc odvolacímu soudu, by o ní znovu rozhodl', nepřihližeje k tomu, co mu bylo
důvodem zru,šení.
D

zpět.

(Rozh. ze dne 7. prosince 1934, R I 1475/34.)
žalobce byl dlužníkem Františka P-a, jenž postoUlpil zbytek své pohledávky 2.350 Kč žalovanému. žalobce uznal proti žalovanému postoupenou pohledávku, ač věděl, že František P. ji postoltpil již dříve Občanské záložně. Na úhradu postoupené pohledávky přijal žalovaný od
žalobce nábytek. Ježto žalobce byl napotom žalován Občanskou záložnou o zaplacení pohledávky, postoupené jí Františkem P-em, domáhal
se na žalovaném, ježto tento již dodaný mu nábytek neměl, zaplacení
2.430 Kč. Pro c e sní s o udp r v é s tol i, c e žalobu zamHl a uvedl
v d ů vod ech: Ježto žalobce postup uznal a námi!ck proti postupu
nečinil, naopak uj ednal se žalovaným kupní smlouvu o dodání nábytku
a také tento nábytek dodal, z"platil tím žalobce nikoliv Isvůj dluh, nýbrž
dluh cizí a nemůže tudíž podle § 1431 žádati to, co plnil od věřitele zpět,

ů

vod y:

, Nj,žšín;i soudy bylo. zjištěno, že František P. i žalovaný vyrozuměli
zalobce, ze P. postollpll svou pohledávku za žalobcem žalovanému že
žalobce, ač věděl, že František P. před tím postoupil tuto pohledá'vku .
?!)čanské záložně dn;
června 1930, uzavřel Se žalovaným úmluvu,
jl~ se zavázal dodah zalovanému na úhradu postoupené pohledávky
nabytek, což také v září 1930 učinil, a že se žalovaný teprve z dopisu
ze dne 7. března 1933 dověděl, že P. pohledávku postoUlpil dvakráte.
Splnil tudíž žalobce svůj dluh proti žalovanému jako pocti'véml1 př1jemci.
V § 1396 obč, zák. v druhé větě jest vysloveno, že, uzná-li dlu'žník postoupenou pohledávku proti pocHvému příjemci za pravou jest zavázán
uspokojiti ho jako svého věřitele. Z toho jest usuzovati,' ze tím spíše
jest vyloučen nárok na vrácení!, když dlužník postoupenou pohledávku
bezelstnému postupníku skutečně zaplatil. Nelze toto jednání oodle zásad poctivého právního' styku vyložiti jinak, než, že tím k postupníku
uz~al správnost pohledávky (rozh. čis. ,10.941 sb. n, s.). Uznal-li žalobce

36.
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proti poctivému žalovanému postoupenou pohledávku za pravou, byl
podle § 1396 obč. zák. povinen jej uspokojiti jako svého věřitele, neplnil
mu, nač by žalovaný neměl nárok, a nemůže proto to, co splnil, podle
§ 1431 obč. zák. požadovati zpět.
čls.14022.

Majetkovým vkladem tichého společnlka může býti jakákoliv majetková výhoda ocenitelná v penězlch, tedy i služby.
(Rozh. ze dne 7. prosince 1934, Rv I 1937/32.)
žalobě o
tří

vše c h

zaplacení peněžité pohledávky bylo vyhověno s o u d Y
s t o I i c, N e j v y Š š í Ol s o ude m z těch to

Ne j vy

Š

š í s o u d uvedl v otázce, o niž tu jde, v
důvodech:

Otázkou, jaké právní účinky v Německu mělo ujednání z listiny, sepsané před říšskoněmeckým notářem,netřeba se zabývati, poněvadž
pro rozřešení tohoto sporu jest rozhodné, zda právo takto v Německu
nabyté stačí, aby sloužilo k ochraně podle § 37 ex. ř. Podle tvrzenížaloby a zjištěného děje jde v souzeném případě o tak zv. zajišťovací
převod, který podle zdejšího právního řádu může býti v exekučním
řízení chráněn jen podle § 258 ex. ř. (srovnej plen. rozh. čís. 5026 sb.
n. s.). Posoudily proto nižší soudy správně věc po stránce právní, nepřiznavše žalobnímu nároku ochranu podle § 37 ex. ř.
čls.

14024.

důvodú:

Po právní stránce posoudil odvolací soud věc správně, dospěv
k úsudku, že tu jde o z<ÍJpůjčku. Marně se pokouší dovolatel vyvozovati
opak z předložené korespondence, neboť skutkový podklad tohoto
úsudku spočívá na výpovědi svědka Gustava R-a. Podle zjištění soudů
r.iŽŠích stolic vymínil si Vilém R. při poskytnutí zápůjčky ovšem také,
že jeho synovec Gustav R. musí býti zaměstnán v obchodě Josefa W-a.
Avšak z okolnOlstí, jak tento poměr byl napotom uspořádán mezi Gustavem R-em a Josefem W-em, nelze usuzovati na úmysl Viléma R-a,
že sporná částka 200.000 Kč má býti vkladem tichého společníka. Lze
přisvědčiti dovolateli, že tíchá společnost není myslitelná bez majetko,ého vkladu (čl. 250 oboh. zák.), avšak majetkovým vkladem tichého
společníka může býti jakáJkoliv majetková výhoda v penězích ocenitelná,
a tedy i služby (srovnej Staub-Pisko čl. 250 § 4 a literaturu tam uvedenou a Dr. Karel Hermann Ota vs ký, Všeobecný zákoník obchodní,
stránka 264). I kdyby tudíž Vilému R-ovi tanulo. na mysli úČaJsienstvi
Gustava R-a na obchodě Josefa W-a jako tichého společníka, což však
zjištěno nebylo, lze to srovnati s jeho úmyslem, že sporná částka
200.000 Kč má býti považována za zápůjčku.
čls.

14023.

Zajišťovací převlastněni, třebaže bylo ujednáno v Němeclw v listině,
sepsané před říšskoněmeckým notářem, není v tuzemsku chráněno před
pisem § 37 ex. ř., nýbrž jen předpisem § 258 ex. ř.

(Rozh. ze dne 1. prosince 1934, Rv I 1188/33.)
žaloba o nepřípustnost exekuce podle § 37 ex.
s o u d Y vše c h tří s t o I i c.

ř.

byla zamítnuta

Zásilka, převzatá podle §
přednOst,,!! soudu k odnášeni
tlimu úřadu odnášeeí knihou,

63 jedno ř. soudním zfuencem určeným
zásilek na soud a ~ykázavšlm se poštovjest tímto okamžikem převzata soudem
samým a jest ji pokládati za podanou u soudu, třebaže nedošla do podatelny soudu.
Proti exekuci na základě upomínaclho platebnlho rozkazu lze podati
námitky podle § 36 čls. 1 ex. ř. z důvodu, že se platební rozkaz včasným
odporem stal bezúčinným.
(Rozh. ze dne 1. prosince 1934, Rv 12447/34.)
žalobu o nepřípustnost exekuce na základě Uipomínaciho platebního
rozkazu odůvodňovali dlužnki tím, že podali protí platebnímu rozkazu
odpor. Pro c e sní s o udp r vé s t o I i c e tuznal podle žaloby. D úvo cl y: Oba žalobci, obdrževše upomínací platební rozkaz, napsali na
listíny, které obdrželi od soudu, že .podávají odpor proti platebnímu rozkazu, a oba manželé to podepsali. Žalobkyně napsala svou rukou na
bOou obálku adresu soudu podle listiny soudního odporu a předala zásilku synovi, by ji odnesl na poštu. Syn žalobců se vrátn s rece,pisem,
který pozdějí žalobci odevzdali svému právnímu zástUiPci Dr. P-ovi a
který je totožný s recepisem založeným ve spisech. Zásilka ČíIS. 1380
(psaní dopor.) došla podací úřad dne 25. března 19.32. Adresátem a
místem určení byl okresní soud civilní Praha ll., jemuž byla tato zásilka
doručena dne 26. března 1932 tím, že ji převzal Josef M., úřednik tohoto
soudu. Jest prokázáno, že ,platební rozkaz byl doručen žalobci dne 14.
března 1932. Má tedy soud za prokázáno, že žalobci ještě ve lhůtě
čtrnáctidenní proti platebnímu rozkazu vznesli odpor, Jenž došel včas
soudu. Tím byl platební rozkaz zbaven účinnosti. Vzhledem k tomu doe
Oláhají se právem žalobci žalobou podle § 36 ex. ř. výroku, by exekuce
na základě platebního rozkazu, který nenabyl moci práva, byla prohlá-
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šena za nepřipu,stnou. O d vol ac i s o u d žalobu zamítl. D ů vod y:
2alobci označují žalobu jako žalobu podle § 35 ex. ř., první soud v dů
vodech rozsudku jako žalobu podle § 36 ex. ř. Těchto lIstanovení nelze
však v souzeném případě použíti, neboť žalobou podle § 35 ex. ř. mohou
býti uplatňovány jen námitky proti nároku. V souzeném případě však
nejde o námitky proti vymáhanému nároku, nýbrž o námitky formálního
rám, že totiž došel k soudu odpor, který byl podán proti platebnimu
příkazu, následkem čehož exekučn[ titul nenabyl právní moci. Podle § 35
ex. ř. moholl však námitky býti podány jen, pokud spočívají na skutečnostech nárok zrušujících nebo zastavujících, tudíž na okolnostech,
které js,ou v přímém vztahu k vymáhanému nároku, na příklad placení,
poshovení atd. Nej1sou však přípustné námitky proti povolení exekuce
na základě § 35 ex. ř. z důvodu, že exekllce byla povolena na základě
(nepravoplatného) exekučniho titulu po formální stránce nesprávného.
V souzeném případě nebyly uplatňovány námitky proti nároku, nýbrž
jsou to jen námitky proti exekučnímu titulu z ryze fo~málních, p~kud se
týče procesuálnich důvodů. K tomuto účelu však civilní řád soudní poskytuje jiné právni prostředky. Oposičnf žaloba podle § 35 ex. ř. před
pokládá, že po vynesení rozsudku neb usnesení tvořícího exekllční titul,
nastaly skutečnosti působící zánik nebo odklad vykonatelnosti nároku
exelmčního. Nestačí objevení okolností, které by uváděly v Ipochybnost
správnost exekučniho titulu. Ani o ustanovení § 36 ex. ř. nelze žalobni
žádost opřHi, neboť v sOllzeném případě nejedná se ani o jeden z dů
vodů, uvedených výčetmo v § 36 ex. ř. Výslovně uvádí Neumannův
Kom~nt~ř, že žalob~u podle § 36 ex. ř. nelze uplatňovati námitky proti
formalne pravoplatnemu rozsudku, který však nebyl zákonným způsobem
doručen.

N e j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

• .Poštovni zásilky na soud přejímají se podle § 63 j. ř. poštovní odnásecI kmhou, kterou uschovává úředník podatelny a vydává soudnímu
zřízenci, jemuž je svěřeno odnášení zásilek přednostou soudu. Tento
soudní zřízenec pokládá se proti poštovnímu úřadu odnášecí knihou za
zmocněného převzí~i i doporučené dopisy. Jakmile soudní zří'zenec jako
zmocněnec soudní zásilky od pošty převezme, převzaty jsou tím okamžikem již soudem samým a jest zásilky ty pokládati za podané u soudu.
Na tom nemění nic, že soudní zřizenec, vyzved'1mv a převzav osobně na
poště .zásilky, má je dodati bez odkladu úředníku podatelny, neboť tento
předpIS upravUlje jen vnf,jřni poměr mezí soudem a jeho zmocněncem.
Ne~etře~í t?hoto ,~ředpi~u nemůže proto jíti na vmb strany. Poněvadž
postOVII! z?sllka zalobcu ze dne 25. března 1932, obsahující včasný
odpor protI platebnímu rozkazu, doručenému žalobcům dne 14. března
1932, dle zj ištění nížškh sOlldů převzata byla řádně soudním zřízencem
J~sefem M-em, k tomu oprávněným, převzata byla i soudem, k němuž
dusledkem toho včas došel odpor žalobců, takže jsou tu náležitosti ~ 36
ďs.l=ř.
.

čís.
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Vyiadovala-li zásada bezprostřednosti a volného ocenění důkazů,
by byl svědecký důkaz proveden soudem rozhodujícím, jest v tom, že
byl proveden jen soudem dožádaným (§ 328 čís. 3 c. ř. s.), vadnost
řízení.

(Rozh. ze dne 7. prosince 1934, Rv I 2553/34.)
2alobě o uznání otcovství a o placení výživného bylo obě man i žš í m i s o II d Y vyhověno.
N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc
prvému soudu, by dále jednal a znovu rozhodl.

Důvody:

Z dovoladch důvodů § 503 čís. 2 až 4 c. ř. s. doličován důvod § 503
2c. ř. s. dovolacími vývody společně prováděnými také tím, že nebyla žalovanému dána příležitost u soudu před nemanžel'Skou matkou
vysvětliti, že ji' vůbec nezná, a že se mýlí v osobě nemanželského otce
svého dítěte. To vytýkal žalovaný již v odvolání a i v řízení před prvlll
stolid založil obranul na tom, že nemanželskoul matku dítěte vůbec nezná.
První so~d dal vyslechnouti svědkyni dvakráte dožádaným soudem.
2alovaný se k výslechu nedostavÍ'!; z toho neh!~díc ke v:dáleno~Í1 do~
žádaného soudu od bydUště žalovaného, nemuze mu vsak vzmknoult
ztráta oprávnění, které má jako strana ve sporu (§ 178 c. ř. s.) súčast
niti se řízení ,před soud~m rozhodujícím, před který patři zásadně
(§§ 276, 328c. ř. s.) i provádění důkazů. Výtka jeh?, že muo-nebyla
dána :příležitost vyjádřiti se I' ř e d s o ude m, vztahUje se tudlz podle
zásad ovládajících sporné řízení na soud rozhodující, tedy na soud prvHl
a druhé stolice. Dožádaným soudem může hýti proveden svědecký dů
kaz jen v případech výčetmo uvedený'ch v § 328 ,čís. 1-4 c. ř. s. Z těch
přimází v úvahu § 328 Čí'S. 3 C. ř. s., kdyhy totiž svědkův výslech před
rozhodujícím soudem způsobil nepoměrně velký náklad vzhledem k výdajům na cestu a na pobyt jeho v místě výslechu, které mu jest nahraditi. Tím však není řečeno, že by se přes to neměl důkaz provésti II soudu
rozhodujícího s ohledem na závažnost výslechu a na jiné zvláštni okolnosti. Je-li již pochybno, lze-li v souzeném připadě vůbec mluviti? ná:
kladu tak velikém, jaký předpokládá zákon, neboť k provedem dukazu
II rozhodujícího soudu by byl nepochybně stačil jediný výslech svěd
kyně, bylo uvážiH, jde-Ii o náklad nepoměrný. Při .tom jest ~íti n~ :ř~:
teli, že se výslech týkal skutečnosti pro rozhodnuÍ1 sporu neJZavazneJSI
a k tomu za okolností, že šlo též o totožnost osoby, kterou sotva lze spolehlivě zjistiti při pouhém rozboru podle § 287 c. ř. s. výsledku důkazu
provedeného soudem dožádaným. Za těchto okolností vyžadovala zásada bezprostřednosti a volného uvažování důkazů, by byl svědecký
důkaz proveden soudem rozhodujídm. Nestalo-li se to, porušeny tyto
zásady, takže jde o vadu řízení" která v odvolacím řízení neodstraněna.
čís.

-
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Nejdeo o:ázk~, ho~nocení důkazů, aniž o to, zda měl odvolací soud opakovati svedecKY dukaz podle § 488 c. ř. s., cOž nelze napadati žádným
z dovolacích, důvo,dů vyčetmo, v § 503 uvedených, nýbrž o otázku, zda
b~ly zacho;~ny !,redp~sy a ,zasady sporného řízení, kterých jest šetřiti
pn provadenl svedeckeho dukazu (srov. rozh. Č. 13.427 sb
)" h' .
• , kl'd'
d"
. n. s. ,JIC z
porusenl ~a a.,a va, II neení podle § 503 Čí,s. 2. c. ř. s" bylo-Ii s to, jako
v s?uzene~ pnpade, by zamezIlo uplne vysvetleni a důkladné posouzenl rozepre.
čís. 14026.

. .Za~tavil-}i vlastník podnik provozovaný na jeho nemovitostech pr~
Jevtl '~lm ,?-!c~r (§ ~63. obč. zák.) i vůli odpG:.!tati příslušenství od věci
hlavm, a ucml~1 Je vecml ~amostatnými. Tomu však tak neni nezastavil-Ii
v~tník PO?".t1t z vlastm vůle, nýbrž důsledkem konkursu' vyhlášeného
na Jeho Jmem.

.

, Sprá~ce k?nkursn~ po~staty n.ení oprávněn platně projeviti vůli, že
upa~covym ve~e':ll . .urceny'm ,za přlslušenství úpadcovy nemovitosti od-

~l1na dosavad~1 JeJI~h !.Ircem, ~yla-Ii před zahájením konkursu již po\ ole:n~ vnuc~,na ~razba nemoVitosti, v níž prOveden hyl odhad i movi-

tosh Jako pnslusenstvi před vyhlášením konkursu.
!"ezáleží, na tom, ~e podník úpadcův nebyl prováděn na všech do
dra: by d?ttyc~ nem,:wltostech a že movité věci, o něž jde, nebyly pří
s~lsen~tvllU vsec~ techto nemovitostí, stačí, že byl prováděn i jen na
nekterych nemovitostech do dražby daných a dosud neprodaných.
(Rozh. ze dne 12. prosince 1934, R I 1223/34.)
, Na jměni za,sflate:e byl vyhlášen konkurs. Důsledkem toho byl za~.'aven podnIk upadcuv. Konkursni komisař zamítl návrh knihovní vě
ntelky, by b~1 p,rohlášen nepřírpustným prodej movitosti povolený konkurs~lm komlsarem, v podstatě z toho důvodu, že zastavením zasflatelskeho podnIku poz.byly, věci vlastnosti .příslušenství nemovitostí, takže
lze POVO!IÍl J1'ch oddeleny prodej. Rek u r s n i s o u d prohlásil prodej
mOVitostI nepřípustným D Ů vod Y' Z exekučnl'ch s plSll
.• bYl 'ZJlsteno,
" ,
ze usnes~nlm ze dne 29. srpna 1932 povolena byla vnucená dražba nemOVItostI zapsaných ve vlč 319 262 282 368
380
k 'h
k t'
, B P dl
"
,
,
,
a
poz. nI y pro
a, uzem! v , o e odhadních protokolů a podle sHuačníh0 nákresu ve
spIsech }e~h založeného n~movitostf tyto tvoří jeden hospodářský celek, v nemz ~ylo pro~o.zovano .za~i1atelstvi. Při prvnim odhadu dne 18.
I~stopa?,u I?J2 p;ohlasI!! znalCI, z~ nejsou s to rozhodnouti, které věci
Ják? pnslu:senstvl Jest tmba povazovati za nezbytně nutné pro podnik
zasdate!sky; N~ t~ dne I~. listopadu 1932 byly jiným znalcem předměty
d to veskere, Jlchz prodej byl nyní konkursním komisařem povolen sepsany a odhad~uty jako příslušenství podniku zasilatelského, tedy nikolI nemovItostI. POjaty byly však do dražebních podmínek, jež sOlid
v

--

,

•

•

schválil, a ustanoveno, že mají býti odděleně vydraženy. To jest i v dra~
žebním ediktu ze dne 2. listopadu 1933. Při dražbě, která konána byla
dne ll. prosince 1933, vydraženy byly a později přiklepnLl;ty jen stavební
parcela čís. kat. 295 s kancelářskou budovou a stavební parcelou Č. k.
655/2-role ve vl. Č. 282 a stavební parcela Č. k. 317 z vložky Č. 319. Jde
o to, zda za tohoto stavu věci mohou býti věci ty, které jako příslušen
ství nemovitosti byly pojaty do dražebního řízení, samostatně prodány.
Proti vývod·ům rekursu, že tOI11U brání Ulstanovení § 252 ex. ř., jest poukázati k tOI11U, že dražba předmětů těch, o kterou nyní jde, není draibou exekuční, nýbrž zpeněžením podstaty ve smyslu §§ 117 a násl.
konk. ř. soudním prodejem, který .se ovšem podle § 12 (1) konk. ř. provádí obdobně podle předpisů exekučního řádu. Nelze rovněž přisvěclčiti
!lAzoru stěžovatelky, že předměty příslušenství mohou ztratiti tuto povahu jen, když zanikne věc hlavní nebo vedlejší, nebo když hlavní věc
změní svůj hospodářský účel anebo když nastane trvalé zrušeni místního spojeni. Neboť není pochyby o tom, že vlaJstnik věcí, který určil
některé věci k trvalému užívání věci druhé, může opět svou vůli tento
roměr zrušiti a věci tvořící příslušenst'ví zbaviti této vlastnosti. úpadce
pře cl prohlášením konkursu mo11 I některé z m'edených věcí beze všeho
samostatně prodati, po případě i všechny ony věci, které dosud tvořily
plislu,šenství nemovitostí prodati, zejména, kdyby se byl vzdal provozování živnosti speditérské. V důsledku toho i správce konkursní podstaty, i zákonný zástupce úpadcův v konkursu, mohl by za normálních
poměrů věci ty buď jednotlilvě nebo souhrnem prodati bez ohledu na to,
že tvořily dříve přislušenství nemovitosti. Avšak v souzeném případě
bráni tOUlU podle názoru rekursního soudu, že věci ty již před prohlášením konkursu byly pojaty do h,zení exeku'čního, neboť byly popsány
jako příslušenství prodávaných nemovitosti, oceněny a po,volena ohledně
nich vnucená dražba společně s nemovitostmi a tato exekuce vnucenou
dražbou nebyla zrušena. Dlužník za exekučního řízení, zde tedy úpadce,
"cbyl by mohl přísLušenství za dražebního řízení prodati a v důsledku
toho konkursní podstata (správce konkursní podstaty), nastoupivší po
prohlášení konkursu na jeho místo, nemohou míti postavení jiné, než
SitUl úpadce. Správně dovolává Ise stěžovatelka ustanoveni § 457 ohč.
z"k., že se zástavní právo věřitelovo vztahuje i na příslušenství. Naproti
tomu nelze přisvědčiti názoru napadeného usnesení, že veškeré věd,
tvořivší příslušenství, pozbyly této vlastnosti již. tím, že konkursní podslatapřestala provozovati živnost spediterovu a že prodána byla kancelářská budova, kde byl závod úpadcův. Z vyjádření správce konkursní
podstaty vysvitá, že ku provozování živnosti použiváno bylo i druhých
nemovitostí, které dosud prodány nebyly, a kde věci, o které se nyni
jedná (povozy, koně atd.), byly umístěny a dosud patrně i jsou umístěny,
Má proto rekursní soud za to, že s výjimkou předmětů, které i podle
uznání stěžovatelky, avšak i bez něho vzhledem k své povaze, byly při
slušenství budovy kancelář-ské, která ji'ž není vlastnictvím úpadce (konkursní ,podstaty), ostatní věci nepřestaly býti příslušenstvím nemovitostí
dosud exekučně neprodaných a proto nemohou býti konkursním správ-

-
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cem samostatně 2ipenezeny, nýbrž že prodány býti musí jen s oněmi
nemovitostmi v nucené dražbě.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekUl"su správ<:e konkursní podstaty.
D

ů

vod y:

Podle § 294 obč. zák. určuje vlastník hlavní věci, zda a které veCI
mají sloužiti trvalému užívání věci hlavní a státi se takto jejím příslu
?enstvím. Naopak je zase oprávněn zrušiti toto příslušenství a učiniti
věci samostatnými. Zastaví-Ii tudíž vlastník podník provozovaný na nemovitostech, lze z toho soudíti, že tím projevil mlčky (§ 863 obč. zák.)
i vůli odpoutati příslušenství od věci hlavni a učiniti je věcmi samostatnými. Toho však v souzeném případě není, an úpadce a vlastník
podniku spedUérského a zasílatelského, provozovaného na nemovitoslech, nezastavH podnik z vlastní vůle, nýbrž důsledkem konkmsu vyhlášeného na jeho jmění. Nelze proto z toho souditi ani na projev svobodné vůle (§§ 869, 863 obč. zák.), že chtěl věci tvořici přislušenstvi
této povahy zbaviti. Ani správce konkursní podstaty, na něhož přešlo
právo nakládati se jměním patřícím do konkursní podstaty (§§ 3, 79,
81,117,118 konk .. ř.), není v souzeném případě oprávněn platně projevití vůli, že věcem určeným za příslušenství odnímá dosavadní jejiCh
určení, an jest v tom obllnezen, jak správně rekursní soud uvádí, tím,
že před zahájením konkursu byla již povolena vnucená dražba věci
hlavní, v níž proveden byl odhad í movitostí jako příslušenstvi před vyhlášením konkursu. Na dosavadní povaze příslušenství nebylo tudíž nic
změněno. Nezáleží na tom, že podnik úpadcův nebyl prováděn na všech
do dražby daných nemovi·tostech (zahrady ve vl. 282) a že movité věci,
o jiohž samostatný ,prodej jde, nebyly příslušenstvím všech těchto nemovitostí. Stačí, že byl prováděn jen na některých nemovitostech do
dražby daných a dosud neprodaných, které byly k tomu účelu zařízeny,
jak tomu jest při nemovítostech vl. ,č. 262 a 380 kat. územÍ' B., kde jsou
kůlny, remise, stáje, ochranné střechy a p., o nichž sám dovolací rekurent přípouští, že byly věnovány podniku. Neboť, ano jde o nucenou
dražbu všech dosud neprodaných nemovitostí, nelze vysloviU na jedné
straně nepřípustnost samostatného exekučního prodeje movitých věd
z důvodu § 252 ex. ř. a na druhé straně qpak. A že podnik speditérský
byl prováděn jen v kancelářské budově vl. č.382 kat. území B., která
v dražbě ji,ž byla prodána, odporuje jednak hořejšímu tvrzení dovolacího rekurenta sama, jednak skutkovému stavu věci, ano v kanceláři
byla jen 'vedena správa podniku, provoz sám však zřejmě se musil díti
v jíných prostorách nemovi,tostí.
čís.

14027.

Nesložil-Ii dlužník jistotu uloženou mu dodatečně podle § 44, druhý
odstavec, ex. f., jest v exekuci na návrh pokračovati, není však vymá-

hajiCí věřitel, ať již jistota nebyla s!ožen.a : jakéhok?!iv důvodu, oprávněn k návrhu, by dlužník byl pořádkovymt tresty prmucen k tomu, by
jistotu složil.
(Rozh. ze dne 12. prosince 1934, R 1 1269/34.)
Po povolení odkladu exe~uce navrhla vY':láhající věřitelka, ~.Y dluž.~
nici bylo přikázáno sloHti Jl'stotu 50.000 Kc, a, kdyby se. zdlahala jl
složiti, by jí byly uloženy pořádkové tres:y. S o udp r ~ e s t 0.1 I C e
'vrhu vyhověl, rek u r sní s o u d navrh zamltl. O u vod y. Jd~
~adodatečné uložení jistoty po povolení odkladu exekuce ~e smysl~ druhe
věty druhého odstavce § 44 ex. ř. Podle .tO??to ml~ta zakona ma ?kolnos t , že jístota nebyla včas složena,. v z"'peh jen, ze lze v. ~xek~c~ pokr«čovati. Složení jistoty jest tudíž len podmmkou pro ?al~1 trvanl odkladu exekuce. Nesložila-Ií odpůrkyně navrhovatelky z pk.~hokohv. duvodu jistotu, jest v exekuci pokračo~ati, ;řebas. ~!~ohv : urad~, toz na
návrh vymáhající věřitelky, v čemž I1 odpurkyne Jlz nemuze branlt!.
v

Ne j v y

Š

š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
O

Ů

vod y:

Napadené usnesení! vyhovuje stavu věci a zákonu, .,pročež se odkazuje na jeho správné důvody, jež nebyly vyvráceny ~yvody dovolaclh~
rekursu a k nimž se podotýká, že pro POSt~IP, ktery by:? vym«haJlc,
vi"ři.telce v projednávaném připadě zachovalI, lest rozhodU]1clm .len. ustanoveni § 44 druhý odstavec ex. ř., a jsou proto bezp~d~tatne vyvody
dovolacího rekursu, proč nebylo dovolací rekurentce mozne, hy se ;podle
tohoto zákonného ustanovení zachovala a uč,nila návrh na pokracovam
v odloženém dražebním ří,zení.
čís.

14028.

Odklad exekuce proti zemědělcům v okresích zvlášť těž.~e postižených neúrodou (vládní nařízení ze dne 13. července 1934, C1S. 142 sb.
z, a II.).
•
Byl-Ii návrh na povolení exekuce učiněn již za platnosti vl:. na~.
čís. 142/1934 sb. z, a 'll., a jsou-Ii tu předpo~iady .§ 1 .t,O?oto narlZ~ru~
jest návrh vzhledem k tomuto ustanovení zrumt~outr, amz Jest zapotrebl
dlužníkova návrhu na odklad exekuce podle § 3 vl. nař.
(Rozh. ze dne 12. prosince 1934, R I 1284/34.)
One 24. července 1934 navrhla spořítelna města P. proti dlužnikům,
rolníkům ve V. v politickém okresu Podbořany, povolení exekuce k vydobytí peněžitých pohledávek. S o u cl p r v é s t o I1 c e exekUCI povolíl , rek II r s ní s o II cl exekuční návrh zamítl. O ů v o cl y: V sou-

--
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že vymáhající

zeném případě jde o výklad ustanovení § 1 vl. nař. ze dne 13. červenCe
1934, čÍs. 142 sb. z. a n., zda totiž až 30. září 1934 může býti vůbec
podán exekuční návrh protí zemědělci pro nepřednostní pohledávku,
pokud se týče, zda lze takovému návrhu. vyhovětí. K této otázce jest
odpovědětí záporně z této úvahy: Předevšim jest zdťtraznití, že k ochraně
zemědělců byl vydán již zákon čís. 33/1934, jenž již omezoval možnost
vésti proti nim exekuci. V § 7 vl. naL čís. 142/34 se na to poukazuje
a praví se tam, že ustanovení tohoto nařízeni jest použiti jen, pokud
zákon čís. 33/1934 sb. z. a n. není pro dlužníka příznivější. Z § 1 vl. nař.
vyplývá, že platí jen pro t. zv. nouzové územÍ. Z toho však plyne, že
účelem tohoto vládního nařízení lest dalšf ochrana zemědělců v nouzovém území, že jim tedy má býti poskytnut oddech až do 30. záři 1934,
t. j. že na ně nelze vůbec, pokud nejde o přednostní pohledávky, nastupovati žalobami ani exekucemí. Pro tento výklad mlUVÍ srovnání § I
e § 3 vl. nař., ježto v tomto paragrafu jest vzat zfetel na již vedené
spory, exekuce a zajišťovací opatření. Jako zde jest stanoveno přerušeni
pokud se týče odklad, ovšem k návrhu dlužníka, právě tak ustanovll,je
§ I, že takové pohledávky vůbec nelze proti zemědělci vymáhati. Tento
výklad vede k tomu, že exekučnímu návrhu proti zemědělci, pokud nejde
o přednostní pohledávku, nelze až do uvedené doby vyhověti, t. j. že
nelze exekuci proti němu povoHti. Jde-Ii o přednostní· pohledávku ve
smyslu § 2 vl. nař., jest to uvésti již v návrhu, v kterémžto případě jest
ovšem exekuci povoliti. V sOUlzeném přílpadě však nejde o přednostní
pohledávky vymáhající věřitelky.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu
D

ů

čís.

14029.

Bylo-Ii povoleno přímo přikázání pohledávky k vybrání bez předchá
zejícího jejího zabavení, jest poddlužník oprávněn k rekursu i proti
usnesení povolujícímu přikázání k vybráni.
Přikázáni pohledávky lze povoliti jen ohledně pohledávky, litera byla
zabavena podle § 294, třetí odstavec, ex. ř. Na tom nemění nic okolnost,

má na pohledávce

přednostní

zástavní právo podle

šťovací smlouvě

jest určeno jen výsadní pořadí pohledávky poškozeného, nejsou však dotčeny formální předpisy exekučniho řádu o vedení
exekuce na pohledávky.
(Rozh. ze dne 12. prosince 1934, R I 1530/34.)

vod y:

Napadené usnesení vyhovUlje stavu věci a z<ikonu, pročež se odkazuje na jeho správné důvody, jež nebyly vyvráceny vývody dovolacího
rekursu a k nimž se podotýká, že návrh na povolení exekuce byl učiněn
24. července 1934, tedy již za platnosti vládního nařízení čís. 142/1934
sb. z. a n., které nabylo účínnosti dnem 16. července 1934, takže právem
byl návrh dovolací rekurentky vzhledem k Ulstanovení § I cit. vládního
nařízení zamítnll,t. Návrhu dlwžníka na oáklad exekuce podle § 3 cit.
vládního nařízení by bylo zapotřebi, kdyby šlo o exekuci v době účin
nosti vl<idního nařízení již v běhu jsoucí, čemuž však v projednávaném
případě tak není.

věřitel

§ 10 zák. o provozu silostrojí a § 127 zákona o pojišťovací smlouvě.
Předpi~y § 10 zákona o provozil silos!roji a §.127 zákona o poji-

l

K vydobytí nároku na náhradu škody z automobilového úrazu navrhla poškozená proti majiteli automobilu povolení exekuce přikázáním
k vybrání nároku dlužníka proti pojišťovací společnosti U., na kteréžto
pohledávce má navrhovatelka zákonné zástavní právo podle § 10 automobilového zákona. S o u, d P r v é s t o I i c e (procesni soud, krajský
soud v L.) exekuci povolil, rek u r sní s o ll' d k rekursu pojišťovny
U. exekll,ční návrh zamítl. D ťt vod y: Stížnost je oprávněná, poněvadž
napadené usneseni odporuje zákonu. Pokud jde o otázku, zela ,poddlužnici právo k stížnosti vůbec přísluší, uvážil rekursní soud, že sice podle
§ 294 ex. ř. může poddlužník napadati usnesení o povoleni exekuce,
nikoliv však usnesení, kterým se zabavená pohledávka vymáhajícímu
věříte li příkazuje, ale má za to, že v souzeném případě poddlužnici právo
ke stížnosti nelze ll,pírati proto, ježto usnesení o zabavení pohledávky
vúbec vydáno nebylo, ný-llrž přímo usnesení o přikázání pohledávky
dlužnici za poddlužnicí, takže toto usnesení má povahu usnesení exekuci
na pohledávku tu povolujícího a poddlužnke by při jinakém výkladu
přišlá o stížnost, zákonem jí vyhrazenou. Jak z exekuční žádosti vysvítá,
jest vymáhající věřti-elka toho názoru, že, ano jí přísluší na pohledávce
dlužnice za poddlužnicí podle § 10 aut. zák. zákonné právo zástavní,
nemá zapotřebí, pohledávku tu teprve exekučně zabavovati, ale přímo
ji může realisovati tím, že si ji dá přikázati k vybrání. Názor ten, kterým
sc dal svésti i prvý soud, však neobstojí. Jde o exekuci na pohledávku
a o ní ustanovuje § 294 ex. ř. beze vší výhrady, že se děje zabavením
pohledávky. Zabavením vym<ihající věřitel nabývá na pohledávce soudcovského práva zástavního a může pak podle § 303 ex. ř. žádati, aby
mu byla takto zabavená pohledávka přikázána. K přikázání je podle
téhož předpisu vždy povolán soud exekuční, kdežto o povolení exekuce,
o zabavení rozhoduje soud podle §§ 4, 5, 6 ex. ř. k tomu příslušný. Procesní soud byl v souzeném případě jen oprávněn povoliti zabavení pohledávky, ale povolil přes to žádané přikázání, ač mu podle § 303 druhý
odstavec ex. ř. nepříslušelo a byl k tomu, hledě k § 51 ex. ř., nezhojitelně
nepříslušný. Lze si těžko vysvětliti, jak mohl přikázání, které sám povolil, zároveň vyhrazovati soudu exekučnímu, což z jeho usnesení vychází. Jest ještě podotknouti, ž·e význam zákonného práva zástavního
záleží jen v tom, že jednak při soudním rozvrhu výtěžku za věc právem
tím ztíženou múže věřitel, není-li účastníkem exekučního řízení, žádati,
by byl uspokojen v pořadí před' věřiteli, kteří teprve po vzniku jeho
zákonného práva zástavního nabyli nároku na uspokojení z věci, jednak
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že ~ůže, nárok na :p'ře?nostní ~'sp?kojenf'provádětí žalobou podle § 258
ex. r. Naroku na pnme uspokoJem s obejitím předpisů exeku,čního řádu
Jak se o to pokusila vymáhající věřítelka však nemá
'
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovol~címu reku'rsu' vyma' ha'"
,
JICI veřitelky.

D

ů

vod y:

Pod~lu.žní~u nepřísluší ovšem právo k rekursu proti přikazovacímu

usnesen~, Jakz bylo vysloveno v rozhodnutí Čí,s. 6643 sb. ri. S., na něž

dovolacl rekurentka poukazuje. Avšak předpokladem toho rozhodnutí
Jest, že pohledávka byla před tím podle § 294 ex. ř. zabavena čemuž
~Oddlu'ž~ík s:, n;o~I,br<initi ~odle čtvrté~o odstavce § 294 ex. ř. Přímým
I,ovolent~ pnkazam pohledavky k vybraní byl by poddlužník přípraven
o ,toto pravo k rekursu. Nelze je nahraditi tím, že se proti pohledávce
p:,kazané ,k vybrání může brá,niti ve sporu vymáhajícím věřitelem proti
ne mu z,ahaJenem: ano !u jd~. o hmotněprávní otázku, o bytí nebo nebytí
pohledavky: same, kde~t~ pn. rekursu se. brání poddlužník proti povoleni
e::kuc: a Jde.? 10rmaln.1 otazku vedem exekuce vůbec. Bylo-Ii vydáno
parno Ihned pn,kazovacl usnesení: m,á povahu povolení exekuce a jest
proto poddlu~ntk k rekursu opravnen. A jeho rekurs také směřoval
protI zahaJem exekuce na pohledávku, an vytýkal nezákonnost a to
právem. N;bof přikázání k vybrání lze povoliti podle § 303 prvý ~dsta
~ec ex.
len ohledně za?aven,é pohledávky, která byla zabavena podle
,.294 treh odstavec ex. r., coz se v souzeném případě nestalo. Na tom
nIC n<;mění ok?lno~t, že vymáhající věřitelka má na pohledávce před
n?stm zasta~I~\ prav," podle ,§ 10 zá,kona o provozu silostrojí a § 127
:~k?na ~ POJlsto~ac~ s~lou~e, ano tl'? Jest určeno jen její výsadní po ..
I JdI, avsak lormalm predplsy exekucmho řádu o vedení exekuce na
P?hle?á~ky nejsou :ím dotčeny. Dovolaný krajský soud v L. byl ovšem
pnsl~'8ny' k povol,e~1 ex~kuc~ podle § 1 čÍs. 1 a § 4 čís. 1 ex. ř., poněvadž
v~mahaJlcl strane slo zreJme o povolení exekuce, a nebylo proto vůbec
~iU~O?U k odstoupení .přís.lušnému soudu podle § 44 j. n. Poněvadž exeKucm navrh .odporoval svym doslovem předpisům exekučního řádu o způ
,obu vedem exekuce, byl nepřípustný a musil býti zamítnut.

f

čis.
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'. »Budějovičtí, pr~vovárečni~i, měšťanský pivovar založený roku 1795«,
.I"OU osobou pravmckou, zalozenou na podkladu soukromoprávním.
, Soukromoprávní povahy jest i zákaz čepovati cizí pivo pod ztrátou
"~roku ,na várečné, Pro přistouplého podílníka jest tento zákaz stanov
:avazny: b,;z ohledu na to, zda byl či nebyl vložen do pozemkové knihy
Jako realm břemeno na pravovárečnýah domech.
. Zákaz č~povati cizl pivo v pravovárečném domě pod ztrátou váreč
geho odpoVídá účelu pravovárečného společenstva.
(Rozh. ze dne 12. prosince 1934, Rv I 236/33.)

Budějovičtí pravovárečníci, měšťanský pivovar založený roku 17gb,
domáhali se na žalované záložně, by bylo zji'štěno, že vzhledem k právnímu poměru mezi žalující a žalovanou stranou jako vlastnicí pravovárečných domů č. p. 168, 169 a 261 v Ceských Budějovicích, vnitřní
město, zapsaných ve vl. č. 168, 169 a 263 v Ceských Budějovicích, vnitřní
město, tedy jako členem žalující strany, žalovaná strana jest vyloučena
z braní várečného užitku z řečených domů, kterýžto užitek žalujíd
strana pokaždé svým členům vyplácí, v onom roce, v kterémž bez souhlasu správní rady žalující strany v jednom z těchto domů čepuje nebo
dává čepovati jiné než žalující ,stranou vyrobené pi'vo. O ba niž š í
s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í s o u cl z těcho d ů vod ů: Prvý
soud posoudil věc správně podle práva, považovav ustanovení stanov
§ 21 písm. e), pokud se týče § 32 za nezávazné pro žalovanou· stranu
a zamítnuv z toho důvodu žalobu. § 21 písm. e) stanov mluví o nevolitelnosti a nemožnosti býti členy správní rady toho, kdo vý,čep nebo
prodej cizího piva v majetku náležejícím jemu, jeho manželi nebo jeho
nezletHým dětem a ležícím v obvodu obce města C. Budějovic bud' sám
provozuje nebo takovou živnost tam provozovati nechá; § 32 pak praví,
že bráti válečné, účastniti se valné hromady, ve valné hromadě hlasovati, oclpírá se pro dotyčný správní rok těm pravovárečníkům, jimž ne..
byla přiznána volitelnost podle § 21 písm. el. Soud odvolací llesouhlasí
sice s názorem žalované strany, že slovem Reale v německém znění stanov vyznačuje se radikovaná živnost hostinská s nemovitostí spojená.
Výklad ten nesouhlasí ani s německým doslovem stanov, tím méně pak
s doslovem českých stanov, kde se mluví o »majetku«. Také nesouhlasí
soud odvolací s názorem žalované strany, že slovem »cizí právo« jest
rozuměti jen pivo mimobudějovické, poněvadž slovem »cizí« ve smyslu
stanov a úmyslu těch, kdo stanovy tvořili, rozuměti jest každé pivo,
\'yrobené v jiném pivovaře než v pivovaře pravovárečného společenstva,
jehož majitel nemovitosti jest společníkem. Ve věci samé jest sÍCe právní
povaha pravovárečného společenstva v literatuře sporna. Randa v Právu
obohodním nepovažuje společenstvo takové za právnickou osobu, poně
vadž jmění ,patří osobám lysickým a považuje proto společenstvo takové
za veřejnou obchodní společnost. Avšak v soudní praxi se ustáiil názor,
že pravovárečná společenstva považovati jest za osoby právnické podle
§ 26 obč. zák., za účelové jmění neosobní, od soukromého majetku oddělené a výhradně ku provozování obchodního podniku sloužící, jehož
práva určují se účelem tohoto útvaru a účelem tím jest společné provozování podniku pivovarského na základě soukromoprávnim na rozdíl
od dřívějšího opr<ivnění, založeného na výsadách veřejnoprávních, jakým
bylo t. zv. právo propinační, záležející v povinnosti obyvatelů určitého
vrchnostenského obvodu, neodebírati pivo jinde než od vrchnosti. Toto
právo propinační bylo zrušeno zákonem ze dne 30. dubna 1869 čís. 65
z. zák. pro Cechy. Závazek, stanovený stanovami žalujících pravováreč
níků není sice právem propinačním, avšak svou ,povahou se mu úplně
podobá. Podil pravovárečný jest samostatnou hoclnotou majetkovou,
s níž může vlastník domu samostatně nakládati a v nakládání tom může
Civilní rozhodnutí XVI.
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býti omezen vůli společenstva jen potud, pokud se podrobil závazku,
v tomto směru ho omezujícímu. Takovým závazkem by bylo, kdyby byl
jako reálné břemeno vložen do knih pozemkových, takže by vázal každého majitele t. zv. pravovárečného domu, ač i zde přípustnost vkladu
takového závazku' se béře v pochybnost (rozhodnuti čís. 5405 sb. n. s.),
nebo kdyby majitel domu sám o sobě závazek takový na sebe převzal.
O takový případ však tu nejde, poněvadž závazek ten není ani vložen
na domě žalované strany čp. 261 v Čes. Budějovicích, nýbrž s domem
tím jest jen spojeno várečné právo, ani nepřevzal nynější majitel tohoto
domu onen závazek, ježto nabyl vlastnictví domu teprve smlouvou ze
dne 26. října 1926 a netvrdí se ani, že smlouvou závazek na sebe vzal.
Není proto proň závazným ustanovení stanov § 21 c) a 32, poněvadž
závazek takový omezoval by jeho právo vlastnické způsobem neodpovídajícím účelu pravovárečného 'polečenstva, a neváže proto usneseni
'většiny(stanov) žalovanou. Nemůže proto býti vyloučena žalovaná
strana ze zi.sku pravovárečného společenstva proto, že v jejím domě
neodebírá hostinec tam se nalézající pivo z pivovaru žalující strany
(rozhodnu,ti čís. 7720 sb. n. s.).
N e j v y Š š í s o u d uznal podle žaloby.
D ů vod y:

Odvolací soud vychází ze správného názoru, že žalujíci strana »Buzaložený 1795« jest osobou
na soukromqprávním podkladu a že má proto sOllkromoprávní povahu i zákaz čepovati cizí pivo
pod ztrátou nároku na várečné, uvedený ve smlouvě ze dne 30. července
1792 uzavřené měšťanstvem s magistrátem, převzatý do smlouvy z 25.
června 1795 a pak i do stanov (§§ 32, 21 e), až do nynější doby. Žalovaná strana věděla, že domy čís. 168, 169 a 261 v Českých Budějovicích
jsou domy pravovárečné, poněvadž tak jsou vyznačeny i v pozemkové
knize. Musila proto z toho souditi, že jako členka pravovárečného mě
šťanstva má určitá práva a závazky a měla, šetříc průměrné opatrnosti
(§ 1297 obč. zák.) důvod, aby pátrala po pramenech těchto práva závazků, o nichž se mohla snadno přesvědčiti, když ne ze sbírky listin
knihovního soudu, tak z obchodního rej-stříku a nemohla by se vůbec
dovolávati důvěry ani v pozemkovou knihu ani v obchodní rejstřík. Jest
proto i pro žalovanou stranu jako přistoulPlého podMníka ustanovení
§§ 32 a 21 e) stanov závazným bez ohledu na to, zda onen zákaz byl
či nebyl vložen do pozemkové knihy jako reální břemeno na zmíněných
pravovárečných domech. Rozhodnutí čís. 5405 a 4326 sb. ll. s., v nichž
bylo vysloveno, že závazek k odběru piva z určitého pivovaru nelze vložiti do pozemkové knihy jako reální břemeno a že zavazuje nabyvatele
nemovitosti jen, když jej osobně a zvláště převzali, nedopadá na souzený případ, ano tam nešlo o právní poměr mezi pravovárečným mě c
šťanstvem a jeho podílníkem, nýbrž o poměr pivovaru k hostinskému,
jehož předchůdce měl spláceti pivovaru zápůjčku odběrem piva. Nedějovi,čti pravovárečníci, měšťanský pivovar
právnickou. podle § 26 obč. zák. založenou

obstojí však ani druhý důvod, z něhož žaloba byla zamitnuta, že t.otiž
tak zvaný zákaz čepovati dzí pivo v pravovárečném domě pod ztratou
várečného neodpovídá účelu pravovárečného společenstva, byf, to. bylo
vysloveno v rozhodn~tí čís. 7720. sb. n. s., týk,;jíc!m. se pr3:vovar~cneho
měšťanstva klatovskeho. Neboť učelem pravovarecneho mesfanstva Jest
vařiti a prodávati pivo a výtěžky rozdělovati mezi podilníky. Zále~í ,mu
proto na tom, aby odbyt piva byl co největší. Podilníci pravo~árecneh~
měšťanstva jsou povinni podporovati tento účel a mají proto JIŽ m!avm
povinnost se snažiti, aby v jejich domech pravovárečných bylo ~epo
váno pivo pravovárečné. Slouží proto právě naopak ono ustanovelll sta~
nov účelu pravovárečného měšťanstva, ano chce omeziti konkurenCI
~jzího piva, aby docílílo většího prospěchu pro sebe a své podílníky.
Nejde tu o omezování vlastnického práva neb nezadatelných pr~v (§~ 17,
1459 obč. zák.) jednotlivých podílníků, ano ustanovení ono JIm vubec
nezakazuje čepovati dzí pivo, nrbrž spojuje jen s čepovánim CIzího pIVa
ztrátu várečného. A to odpovídá jak účelu pravovárečného měšfanstva
i zásadám poctivosti styku (§ 914 obč. zák.), nebof, domáhá-Ii se. po.dílních výhod ze svého podílnictví, musí plniti i závazky mu ulozene.
Zalovaná strana se domáhala a domohla várečného ve sporu C lil 381/29
okresního soudu v českýoh Budějovicích, a trvá-li na těchto výhodách,
musí plni,ti také i závazky.
čis.

14031.

Působnost opatrovníka, zřízeného neujaté pozůstalosti ve" sporu
proti ni, nepřestává tim, že se k pozůstalosti přihlásil dědic a že byla
jeho dědická přihláška přijata na soud, nýbrž opatrovník zůstává zákonným zástupcem pozůstalosti, dokud přihlášený dědic sám nevstoupí
do sporu.
Příslušnost podle § 77 j. n.
Pozůstalostni řízení bylo zahájeno tim, že soud, obdržev od notáře
jako soudního komisaře úmrtní zápis, přídělil projednáni pozůstalosti
notáři.

(Rozh. ze dne 13. prosince 1934, R I 1338/34.)
žalující spolek podal dne 24. listopadu 1931 u pozůstalostního soudu
žalobu na 1. pozůstalost po Josefu H-ovi, zastoupenou přihlášenými dě
dici, a 2. na Emila H-a jako povi!nného (rukojmi a plátce), by zaplatil
rukou společnou a nerozdílnou s pozůstalostí zažalovaný peníz. S o li' d
P r v é s t o I i c e doručil žalobu Emilu H-ovi i všem osobám, jež byly
v žalobě označeny jako k pozůstalo'sti přihlášení dědicové Josefa H-a.
Při ústním jednání dne 3. listopadu 1932 se ukázalo, že se k pozůsta
losti do této doby nikdo jako dědic nepřihlásil, a žalovaná pozůstalost
namítla nedostatek procesní způsobilosti. Při tomto roku spolu'žalovaný
Emi'l H. odůvodnil námi,tku místní nepříslušnosti ohledně sebe jako
spolužalovaného tím, že bydlí mimo obvod soudu a že podmínky pří
slušnosti soudu z důvodů společenství v rozepři nejsou splněny. Po8"
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dáním ze dne 13. března 1933 žalwjící strana, zjistivši, že se k pozů
stalosti po Josefu H-ovi dědicové dosud nepřihlásili, navrhla, by pozůstalosti byl soudem zřízen opatrovník k dalšímu jejímu zastupování
ve sporu. Prvý soud tomu usnesením ze dne 28. července 1933 (č. 1.14 a)
p. v.) vyhověl a ustanovil opatrovníkem JUDr. Ludvíka Sch-a, advokáta
v Praze, který jako právní zástupce zastupuje Emila H-a. Při ústním
jednání 16. září 1933 JUDr. Ludvík Sch. prohlásil, jako opatrovník pozůstalosti, že dodatečně neschvaluje nedostatek doručení žaloby, když
před tím přednesl, že jako dědici se již v březnu 1933 k pozůstalosti po
Josefu H-ovi přihlásili Emil H. a Eugen H. a že tedy pozůstalost těmÍ'Ío
dědici je řádně zastoupena a není proti třeba, by jako opatrovník za pozůstalost do sporu vstoupil, a žádalo zproštění z tohoto opatrovnIctvÍ.
Prvý soud návrhu JUDr. Ludvíka Sch-a za zproštění zatím nevyhověl
a rozhodl u,snesením, že se l. veškeré dosavadní řízení proti žalované
straně, pozůstalosti po Josefu H-ovi prohlašuje za zmatečné; II. žaloba
proti žalované straně Emilw H-ovi odmHá. Rek u r s li í s o u d napadené usnese'ní ad I. zrušil; ad II. změnil v ten rOZU)ill, že se zamítá námitka místní nepříslušnosti ohledně spolužalovaného Emila H-a. D úvod y: Je povinností 'soudu v každém období rozepře podle § 6 c. ř. s.
z úřadu dbáti toho, by strany, nemající procesní způsobilosti, byly zastoupeny zákonnými zástupci, v souzeném případě spolužalovaná pozůstalost přihlášenými dědici. Nedostatek takový je nedostatkem jen
lormálním a podle § 7 c. ř. s. teprve, když tento nedostatek nelze ode
straniti buď vubec, neb do lhůty, straně k tomu účelu dané, lze řízení
prohlásiti zmatečným. Tomu však tak nebylo, neboť, jakmile nedostatek
Z<ikonného zastoupení vyšel na jevo, učinila žalujíd strana návrh na zří
zení opatrovníka pozůstalosti, kterémužto návrhu. bylo vyhověno a nad
to dokon,ce se k pozůstalosti před tím přihlásHi Emil a Evžen H-ovi, kteří
jako zákonní zástupci pozůstalosti stali se v tomto 'sporu zákonnými
zástu'Pci pozůstalosti. Tím bylo celé řízení po stránce formálni zhojeno
a nebylo lze je prohlisiti za zmatečné, nýbrž bylo dále jednati s těmi,to
zákonnými zástupci pozůstalosti jako s nerozlučnými společniky v rozepři, pokud žaloba 'směřuje proti pozůstalosti, a s Emilem H-em mimo
to jako s,polužalovaným. Tento formální nedostatek zákonného zastoupení pozůstalosti byl již dávno před vydáním napadeného usnesení odslraněn. Jelikož pro žalovanou pozůstalost je dána příslttšnost dovolaného soudu podle § 77 j. n., je tím dána příslušnost dovolaného soudu
i pro spolužalovaného Emila H-a jako vedlejšího dlužníka (rukojmí a
plátce) podle § 93 j. n.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D

ů

vod y:

Otázka, kdo jest povolán zastupovati pozůstalost ve sporu, jest
otázkou zákonného zastoupení, kterou jest řešíti podle § 6 C. ř. S. z úřadu
s hlediska těchto zásad. Podle § 547 obč. zák. zastupují ovšem pozů
stalost dědki, kteří se k dědictví přihlásili a jichž přihláška byla pozií-

sialostním soudem přijata (roz,hod. čís. 7037 sb. n. s.). Aby však vejitel mohl dosíci účelu § 811 obč. zák., jest pro neujatou dosud pozustalost ustanoviti opatrovníka, tak jako jest z téhož důvodu ustanoviti
opatrovníka pozůstalosti pro případ, že se sice dědic k pozůstalosti při
hlásil, avšak jeho přihláška nebyla dosud soudem přijata. Působnost
takovéhoto opatrovníka nepřestane však tím, že se k pozústalosti při
hlásil dědic a že byla jeho dědická přihláška přijata na soud, naopak
zustává z~konným zástupcem pozllstalosti, dokud přihlášení dědicí sami
nevstoupí do sporu. Vyplývá to jednak z účelu § 811 obč. zák., jednak
z toho, že přerušení sporu není předepsáno 'pro případ, že dědic nastoupil dědictví, a jest proto setrvání opatrovníka v úřadě i v zájmu
dědicll a opatrovník svěřený mu úkon tudíž dosud ani neukončil (§ 283
obě. zák.). První soud sice nezkoumal hned od počátku, zda pozůstalost
byla zastoupena po právu' těmi osobami, které žaloba označila jako při
hlášené dědice, bylo však jeho povinností, jakmile vznikly o tom podle
protokolu ze 3. listopadu 1932 pochybnosti, by zahi<jil podle § 6, c. ř. s.
z úřadu šetření o tom, zda lze nedostatek zákonného zastoupení odstraniti. Je-Ii nyní zjištěno, že se k pozůstalosti přihlásili Jako dědici Eugen
H. přihláškou ze dne 3. listopadu. 1932 a EmH H. přihláškou ze dne 3.
ledna 1933 a že přihlášky jejich byly přijaty na soud teprve usnesenim
pozůstalostního soudu, ze dne 11. srpna 1933, mělo opatření prvního
soudu ze dne 28. července 1933, jímž ustanovil Dr. Ludvíka Sch-a opatrovníkem pozůstalosti oporu v zákoně, ježto v době té nebyly dosud
přijaty na soud dědické ,přihlášky učiněné dědici shora uvedenými a
účel § 811 obč. zák. takové opatření vyžadoval v zájmu žalobce jako
věřítele. Tím byl odstraněn i nedostatek zákonného zastoupení na straně
žalované pozůstalosti. Ježto pak funkce tohoto opatrovníka pozůstalosti
trvá podle shora vytknuté zásady tak dlouho, dokud přihlášení dědici
sami nevstoupí do sporu, což se podle stavu spisů dosud nestalo, nebylo
také důvodu, by byl opatrovník pozůstalostí zproštěn úřadu, když dosud svůj úkol neukončil. Byl-Ii podle řečeného nedostatek zákonného
zastoupení podle § 6 C. ř. S. odstraněn, nebylo tu ani předpokladu § 7
C. ř. S. pro zrušení dosavadního řÍ<zení a nebylo tu ani zmatečnosti podle
§ 477 č. 4 neboč. 5 C. ř. S.
V pozůstalostních věcech zahajuje soud Hzení z úřadu při úmrtích
pozůstalosti po Josefu H-ovi zahájeno
řízení tím, že pozůstalostní soud obdržev dne 17. listopadu 1930 od notáře jako soudního komisaře úmrtní zápis po Josefu H-ovi, přidělil usnesením ze dne 19. listopadu 1930 projednání pozůstalosti tomuto notáři.
Podal-Ii tudíž žalobce žalobu proti této pozůstalosti dne 24. li'st'-1padu
1931 u okresního soudu civilního pro vnitřní Prahu v Praze, podal ji
v době, kdy pozůstalostní řízení o této pozůstalosti bylo již zahájeno
a podal ji twké II soudu, který byl ohledně této žalované také příslušným
podle § 77 j. n. Podáním žaloby ni tohoto soudu bylo také sporné řízení
ohledně této žalované zahájeno podle § 29 j. n. U tohoto soudu byl pak
žalobce také oprávněn podle § 93 j. n.žalovati i druhého žalovaného
Emila H-a jako rukojmího a plátce.

(§ 20 nesp. pa!.). Bylo tudíž v
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Společenstva podle zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř: zák.

i vylučovaní členové majl právo 'hlasovati na valné hromadě o svém
',yloučení, ať

již jde o

vyloučeni

hromadné nebo jen jednotlivé.

(Rozh. ze dne 13. prosince 1934, R I 1473/34.)
Rej st ř í k o v Ý s o II d nařídil svolání valné hromady družstva
s programem valné hromady ze dne 4. května 1934 a s přivzeiim členů,
kteří byli z valné hromady vyloučeni. Rek u r sní s o u d zmši! napadené usnesení a uvedl v otázce, o ni'ž tu jde, v d ů vod ech: Podle
§ 14 stanov a § 27 zákona čís. 70/73 ř. z. má každý člen jeden hlas,
avšak podle § 18 stanov může býti člen valnou hromadou vyloučen a
bylo by nepřirozené, by vylučovaný člen sám rozhodoval o svém setrvání v družstvu, vylu'čovaný nemá práva zúčastniti se valné hromady
rozhodující o platnosti vyloučení. Proto je nesprávné nařízení valné hromady s programem valné hromady ze dne 4. května t. 1'. a s přivzetím
členů, kteří z valné hromady byli vyloučeni.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení- prvého soudu.
Důvody:

S názorem rekursního soudu, že vylučovaný člen nema Jlz právo
se valné hromady, na niž má býti rozhodnuto o vyloučeni,
nelze sOllhlasiti. Ani stanovy ani zákon v tom směru nk bHžšího nenařizují. Podle všeobecné zásady §§ 19, 14 'stanov a § 27 druž. zák. maji
členové právo vykonávati na valné hromadě právo hlasovaci osobně.
Členem je, kdo nebyl pravoplatně valnou hromadou vyloučen (§ 18
stanov). Jsou tedy členy i »vylučovani členové« a mají právo hlasovati
na valné hromadě o svém vyloll'čení, ať již jde o vyloučení hromadné
nebo jen jednoUivé. S hlediska tohoto právniho posouzení věci nebylo
důvodu zrušiti usnesení soudu prvé 'stolice, a bylo proto změnou obnoveno usneseni rejstříkového soudu.
súčastniti

čis.

14033.

Ve zmocnění ku prodeji není, mimo pHpad § 1030
ku přijetí kupní ceny.

obč.

zák., i zmoc-

nění

(Rozh. ze dne 13. prosince 1934, Rv I 1794/32.)
Žalovaná pověřila stavitele Josefa R-a rozprodejem svého pozemku.
Žalobci koupili od žalované prostředni,ctvím Josefa R-a dílec pozemku
a zaplatili zaň Josefu R-ovi 20.000 Kč. Z koupě napDtom sešlo. žalobu,
jíž se žalobci domáhali na žalované vrácení oněch 20.000 Kč o b a

!l i ž š i s o u d y zamítly, o d vol a c i s o u d z těchto d ů vod ů:
Z plné moci ze dne 22. května 1928 jest patrno, že žalovaná zmocnila
R-a jen k rozprod'eji role Č. kat. 7.3/1, a že ho zplnomocnila, by za ni
jednal při všech stavebních komisích a při, všech stavebních věcech, týkajících se rozprodeje a aby ji zastupoval před úřady potud, pokud toho
bude třeba k rozprodeji a prodeji pozemku. Z výpovědi žalované jest
zjištěno, že R-a nezmocnila k přijímání peněz za prodané parcely, že
k tomu zmocněn byl jen Dr. H., který též osobně s kupiteli jednal a každému kwpiteli plnou mocí k přijímání peněz se vykazoval. Jde jen o to,
zda Josef R. byl na základě plné moci žalovanou mu udělené zmocněn
též k přijimání peněz. Obsah plné moci shora uvedený svědčí proti
tomu, poněvadž výslovně uvádí, čeho se zmocnění týká, a o přijímání
peněz, ač k tomu podle § 1008 obč. zák. bylo by třeba zvláštní plné
moci, se nezmiňuje. Následkem toho zjištění prvého soudu, pokud se
opírají o plnou moc ze dne 22. května 1928, výpověď žalované, výpověď
svědka Václava č-a a Josefa R-a, jsou správná a vyplývá z nich, že
Josef R. nebyl Oiprávněn k přijímání peněz, že se žalobci o obsahu této
plné moci na obecním úřadě v P. mohli přesvědčiti, a že Josef R. obdržel
od žalobců 20.000 Kč nejen na koupi pozemku, nýbrž i na stavbu domu.
Pcměvadž pak žalobce Stanislav K. jako strana vyslýchaný pl'iznal, že
mu R. oznámil, že má plnou moc k rozprodeji pozemků uloženou u obecního úřadu v P., a že se o pravdivosti' těchto údajů na tomto obecním
úřadě přesvědčil, stalo se vyplacení 20.000 Kč R-ovi neoprávněně a proti
plné moci a musIli si· žalobci býti vědomi toho, že platí osobě, která
k tomu žalovanou stranou zmocněna nebyla, a následkem toho od ža-·
lované zaplaceni 20.000 Kč požadovati nemohou. Poukaz odvolatelů
na rozhodnutí čís. 9695 sb. n. s. v souzeném případě nepřiléhá, nehledíc
k tomu, že žalobci vědě!il, že R-ovi platiti nesmějí jako zástupci žalované, jednak proto, že nejde o nepatrný peníz, nýbrž o značnou část
trhové ceny, která za závdavek považována býti nemůže, a jednak
proto, že podle zjištění oněch 20.000 Kč dáno bylo i na stavbu domu.

N e j v y Š š í s o U' d

nevyhověl

Dů

dovolání.

vo dy:

Jedině rozhodným jest, zda R. byl na základě plné moci udělené mu
žalovanou zmocněn k přijímání peněz. V té příčině zjistil odvolací soud,
že žalovaná nezmocnila R-a k přijímání peněz za prodané parcely,
a uznal správně, že ani z obslthu pí'semné plné moci z 22. května 1928
takové zmocnění neplyne. Ježto v plné moci jest výslovně uvedeno, ,čeho
se zmocnění týká, totiž rozprodeje role, jednáni při všech stavebních
komisich a při všeoh stavebních věcech, týkajících se rozprodeje a zastupováni před úřady, pokud toho bude třeba v příčině rozprodeje a prodeje onoho pozemku, kdežto o zmocnění k přiFmání peněz se v ní zminka
nečiní, jest nepDchybné, že takové zmocnění- výslovně uděleno nebylo.
Avšak aní tím, že žalovaná zmocnila R-a k rozprodeji pozemků, neprojevila způsobem v § 863 obč. zák. uvedeným, že ho zmocni'la zvláště

1304

-

Čís.

14034-

čís.

14035 1305

(§ 1008 obč. zák.) k přijímání kupni ceny. Zmocnění to se vztahovalo
nejvýše na uzavření kupních smluv o rozprodaných částech, nikoliv však,
jak dovolatelé míní, i k provedení kupních smluv. Přijfmání kupních
cen není částí kupní smlouvy, nýbrž jejího provedení. Marně poukazuji
dovolatelé k rozhodnutí čís. 9695 sb. n. s., ježto tam šlo o z á v d avek a bylo výslovně vylíčeno, že náleželo k povinnostem prodávají_
cího zmocněnce, by pečoval o důkaz o u jed n a n é smlou'vě a o záruku jejího řádného splnění. Šlo tedy o věc, která se přihází při ujednimí kupní smlouvy. Názor dovolatelův, že částka 20.000 Kč byla závdavkem ve smyslu § 908 obč. z:>k., ježto bylo dána předem, je mylný.
Toto zákonné ustanovení označuje za závdavek to, co se při uzavření
smlouvy dává předem, mimo případ zvláštního ujednání. Z přednesu
dovolatelů v žalobě, že R. přijal od nich 20.000 Kč n a k u p n í cen u
plyne, že podle ujednání byla to splátka na kupní cenu, nikoliv závdavek:
§ 1030 obč. zák. jest zvláštním ustanovením, které Jen u služebných
osob tam .uved~~ých stanoví domněnku o zmocnění k přijímání úplaty
za prodane ZbOZI, a nelze proto z něho vyvoditi, jak dovolatelé činí že
zákonodárce tím projevil všeobecnou zásadu, že zmocněnec k prodeji
považuje se rovněž za zmocněnce k přijetí kIlpni ceny. Naopak právě
z toho, že zákon, přihlížeje ke slu'žebnímu poměru prodávajících, stanoví
onu domněnku, jest usuzovati, že ve zmocnění jiných osob k prodeji
není zahrnuto zmocnění k přijímání kupní ceny, ježto jinak by bylo ono
zvláštn~,~stanovení zbyte~né. A~ R onu částku ~eodvedl žalované, právem OlZSI soudy uznaly zalobnI narok za neoduvodněný.
čís.

14034.

Poddlužník nemůže proti vymáhajícímu věřiteli, jemuž byla dlužníkova p~hle~ávka p!i~ázá~a ~ vybrání, !lplatňovati námitky, které by
sn~~ ,prlsl~~~ly .dluz~lI~oVj z je?? vlastmho právního poměru k vymáhajtc!m~. ,,:enteh!,~ej?t~n31, nemuze, když sám celou přikázánou částku
~ym~hajl,ctmu v~r!teh Jeste ne?;aplatil a když vymáhající věřitel nepozadUje vice, nez jest podle pnkaznlho usneseni oprávněn požadovati
namítnouti, že pohledávka vymáhajícího věřitele za dlužníkem byla jiŽ
jiným způsobem uspokojena.
(Rozh. ze dne 13. prosince 1934, Rv I 2004/32.)
. žalob;u

-

~ym~h!,jícího věřitel,; ?a poddlužníka o nedoplatek pohle-

d~vky, pnk.azane zalobcl k vybram, pro c e sní s o udp r v é s to _
II c e zaml tl. 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 nevyhověI dovolání.
Dů'vody:

. Je zjištěno; ,že žalobci byla povolena exekuce k vydobytí jeho pohledavky,za Kat.e,nnou S:ovo~ ,v. částce 2.905 Kč s přís!., a že mezi jiným
byla az do vyse vymahane castky zabavena a žalobci k vybrání přiká-

zána pohledávka, pHslušející po~inné straně proti .žalovanému. Tí~ bylo
zabavená pohledávka odňata dIspOSIcI mocI povInne strany !' vsec~~a
práva, pokud směřovala k vydobytí zabavene pohleda~ky ~z ?o. ~yse
vymáhané částky, přešla dnem pravoplatného zabavem a pnkazam na
žalobce, který podle § 308 ex. ř. byl zejména oprávn~n, po~le~a~k~ v zastoupení povinné strany zažalovati. Naproti tomu zustal pnkazamm pohledávky závazek žalovaného poddlužníka nedotčený, jenže žal?vaný o.~
té doby mohl s účinkem platiti jen vymáhají~ímu .~ěřIteh, ~I.k?hv J;z
povinnému. Důsledkem t~ho jde I. ve. spor~ o zal?be vym!,h.aj1clho veřitele podle § 308 ex. ř. Jen o pravm pomer mezi p~ddl~z.mke:n,. a povinným nikoli o právní poměr mezi povinným a vymahaJlclm ventelem.
žalova~ý může sice proti žalobci uplatniti všechny námitky, které mu
příslušejí Iproti povinnému jako jeho věřiteli z doby p~ed pr~voplatně
povoleným zabavením, nemůže však proti němu vystoupItI s :namltka:;ll,
které by snad příslušely povinnému z jeho vlastl1lho pravmho pomeru
k vymáhajícímu věřiteli, jelikož by takto nehájil vlastní zájmy, nýbrž
jen zájmy povinného, k čemuž podle zákona není oprávněn. Zejména
nemůže žalovaný poddlužník, když sám celou přikáza90učástku vy:
máhajícímu věřiteli ještě nezaplatH a když žalobce nepozaduJe VIce, nez
jest podle příkazního usnesení oprávněn požadovati, namítnouti, že pohledávka žalobcova pro tip o v i n n é m u byla již jiným způsobem
uspokojena a že se mu tudíž pro další žalobou domáhan~u částku nedostává exekučního titulu, ježto tyto námitky se dotýkaJ1 Jen zavazku
povinného, nikoliv závazku poddlužníka a je proto věcí povinného, ni~
ko.Jiv poddlužníka, uplatniti' tyto okolnosti vhodným způsobem prol!
vymáhajícímu věřiteli.
čís.

14035.

Ustanoveni zákona ze dne 28. prosince 1932, čís. 204 sb. z. a n.,
o úsporných opatřeních personálních, vztahují se i na okresního cestáře.
Lhostejno, že jeho služební příjmy nedosahovaly míry služebnich příjmů.
státnich zaměstnanců stejné nebo rovnocenné kategorie.
(Rozh. ze dne 13. prosince 1934, Rv i 1896/34.)
Žalobce byl cestářem u žalovaného okresu, jenž srážel žalobci
z platu 5% a 3% podle zákona ze dne 28. prosince 1932, čís, 204 sb.
z. a n. žaloba, by žalovaný okres byl uznán povinným zaplatiti žalobcí
to, co mu strhl z platu, a by bylo uznáno právem, že na pracovní poměr
mezi žalobcem a žalovanou stranou nevztahuje se zákon ze dne 28. prosince 1932 čís. 204 sb. z. a n., že srážky 5% a 3% ročniho platu 9.100 Kč
podle §§ 4, 10 a 23 tohoto zákona jsou proti žalobci nepřípustné a že
žalovaný jest povinen to uznati, byla zamítnuta s o u d Y vše c h tři
s t o I i c, N e j v y Š š í m s o II dem z těchto

-
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1307

1306
důvodů:

Rozhodnuti o žalobnim nároku závisí na tom, zda se ustanoveni zákona ze dne 28. prosince 1932 čis. 204 sb. z. a n. o úsporných opatřeních
personálnich vztahu'ji i na žalobce jako okresniho cestáře, zaměstnaného
ve službách žalovaného okresu. V prvním odstavci§ 23 zákona se pravi,
že ustanoveni tohoto zákona plati obdobně pro zaměstnance veřejno
právnich korporaci a ústavů uvedených v § 212 odst. (1) platového zákona (Čí~. 103/1926 sb. z. a n.). Poukaz na § 212 odst. (1) platového
zákona se vztahuje, jak plyne jasně ze slova »uvedených«, jen na vytčení v e ř e j n o p r á v n í c h k o r por a c í a úst a v ů, nikoliv na
vytčení jednotlivých skupin jejich zaměstnanců, takže záleží jen na tom,
zda žalovaný okres jest veřejnoprávní korporací uvedeuou v § 212
odst. (1) plat. zákona a zda žalobce jest jeho záměstnancem.V § 212
odst. (1) plat. zákona se mluví o zaměstnancích veřejnoprávních korporací a ústavů, na něž se vztahuje § 19 zákona čís. 394/1922 sb. z. a n.;
a jest proto podle § 19 tohoto zákona posouditi, k t e r é veřejnoprávní
korporace a ústavy má na mysli ustanoveni § 212 odst. (1) platového
zákona. V § 19 zákona čís. 394/1922 sb. z. a n. jsou mezi jiným výslovně uvedeny také o k r esy, takže nelze pochybovati O tom, že veřejnoprávními kOf!poracemi ve smyslu § 212 odst. (1) zákona a důsledně
i ve smyslu § 23 zákona čis. 204/1932 sb. z .a n. jest rozuměti též okre'Sy.
I z důvodové zprávy k vládnímu návrhu zákona o úsporných opatřenich
personálních - tisk posl. sněmovny 2099 (str. 19), jest zřejmé, že se
v § 23 rozumí veřejnoprávními ko~poracemi, také okresy. Že tomu tak
jest, vyplývá i z úvahy, že okresy, které jsou podle § 78 zákona ze dne
29. února 1920 čis. 126 'Sb. z. a n. v doslovu zákona ze dne 14. července
1927 čís. 125 sb. z. a n. právnkkými osobami, kryjí své potřeby obdobně jako stát povinnými příspěvky (§ 76 téhož zákona), takže
úprava platových poměrů jejich zaměstnanců má přimý' nebo nepřímý
vliv na zatížení obyvatelstva veřejnými břemeny, na vývoj národního
hospodářství a na vývoj cenových poměrů. (Srov. vysvětlivky k § 212
plat. zák. ve Sborníku služebniho a platového práva státních a jiných
veřejných zaměstnanců I. svazek, str. 339.) Že žalobce jest zaměst
nancem žalovaného okresu, není vůbec sporné. Plati tedy i pro něho
podle § 23 odst. 1 zákona čís. 204/1932 sb. z. a n. obdobné ustanovení
§ 4 odst. 2 a § 10 téhož zákona. To, že žalobcovy služební příjmy
nedosahovaly míry služebních příjmů státních zaměstnanců stejné nebo
rovnocenné kategorie, nepřichází vůbec v úvahu při posouzení otázky,
zda podle § 23 odst. (1) zákona čís. 204/1932 sb. z. a n. platí pro žalobce obdobně ustanovení tohoto zákona, ježto zákon vtom směru rozdil
nečiní. Jsou proto pro spor bezvýznamné dovolatelovy vývody, pokúd
se v nich s poukazem na zá:kony ze dne 17. prosince 19'19 čís. 17
sb. z. a n. z roku 1920, ze dne 21. prosince 1921 čís. 49'5 sb. z a n.
a ze dne 20. prosince 1922 čís. 394 sb. z. a n. dovozuje, že se ustanovení zákona čís. 204/1932 sb. z. a n. nemohou na žalobce vztahovati proto, že jeho nwroky a požitky služební nedosáhly míry nároků

a práv zaměstnanců státníoh. Z toho, že při usnášení o ]'Iato~ém zákoně
byla vláda vyzvána resoluci obou sněmo~,e,n, aby pre~lozlla OSI:OVU
zákona na úpravu poměrů okresmch cestaru (VIZ vysvetl.'v~y odst. 9
k § 212 plat. zák. ve "Sborníku« str. 341), nelze vyvozovalI, ze se ustanovení § 23 odst. (1) zákona čís. 204/1932 sb. z. ,a n. ne,:ztahuJe .~~
okresní cestáře, neboť nový zákon o úpravě poměru okresmch cestaru
nebyl vydán a jsou dosud upraveny zákonem ze dne 17. prosmce 1919
čís. 17 sb. z. a n. z roku 1920.
čis.

14036.

Neobsahovalo-Ii podáni směnečné námitky, jež by byly skutkově doUčené a opřené o nabldnuté důkazy a v~cný ~,ávrh! jest !ot<~ bez:
o b s a ž n é podáni odnlitnouti. V takovem pnpade nem~z':,. ~lovan~
odůvodňovati námitky teprve při úsmim jedná?! a nelze ,am pnhl~dnoutt
k tvrzené nicotnosti úmluvy, na jejímž základe byla smenka vydana.
o

(Rozh. ze dne 13. prosince 1934, Rv I 2445/34.)
K námitkám žalovaného pro c e s n i s o udp r v é s t o I i c e smě
nečný platební příkaz zrušil.. O d vol a c í , s o ~ d ,zruši!, rozs~dek
prvého soudu' a odmítl směnečné námitky, takze smenecny pnkaz zustal
v platnosti.
N e j v y S š í s o u d nevyhověl dovolánI.
Důvody:

Podání žalovaného ze dne 5. ledna 1934 nebylo námitkami podle
§ 557 c. ř. s. ani obsahem ani formo~. Ne?bsa~ova}o, směn,ečné. námit~y,
jež by byly skutkově dolíčeny, s nabldnuhm,prr~lusnych d~k~zu a s ~e~
ným návrhem, nýbrž bylo jen bez o b s a,z ny m pod ~ n} m. ~el Je
proto prvý soud odmítnouti, poněvadž neslo Jen o formalne vadne podání, v jednom vyhotovení podané, které br s~ dalo po, rozulr:~ §§ 84,
85 c. ř. s. opraviti, nýbrž vykazovalo matenalm nedostatek, JeJz ,nebylo
lze napraviti. Neučinil-li tak prvý soud, n~brž vynesl-!I p? ustmm J~d~
nání a po projednání věcí rozsudek, byl zalobce opravnen v odvola~1
vadu tuto vytýkati a právem odvolací sou~ pro vadnost rozsu~e~ .ZruSI!
a odmítnutím směnečných námitek napravIl to, ,co opomen~l uClm~1 vy
soud. Stěžovatel ani nena,padá úsudek odvolaclho soudu, z.e. podam z~
lovaného nebylo vlastně námitkami, nýbrž sna~í s,e d?vodllI ~ t?ho',ze
žalovaný, nejsa zastoupen advokát':,m, m?h! pn :,st~lIl~. Jedna~1 uves,h
biižší odůvodnění námitek, v pravde vzneslI nove namhky. Nazor stežovatelův v tom směru není správný, poněvadž !při ústním jednání s:n~
žalovaný uvésti nové okolnosti a nabízeti důkazy jen k opodstatnen!
včasně vznesených námitek (rozh. čís. 233,6, 46?5 sb. ~. s.)., žalo~any
v someném případě však v písemných namltkach .s~enečnych ~~?e~
žádné nwmitky neuplatnil. Námitka tvrzené nicotnoslI umluvy, na JeJI:"z
základě byla sporná směnka vydána, k níž jinak by bylo z úřadu hledeh,

?r:
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i kdyby nebyla ve třídenní pro d . I • ,
z.eném., případě při)'iti
pa ne hute uplatněna, nemůže v sou_
,
v úvahu, poněvadž nemělo ob
b
I'Izem o bezobsažném podání žalovaného.
vu ee ýti zahájeno

viteleiny, tedy zákonnými dědici 3. třídy (§ 738 obč. zák.), zamítl soud
první stolice jejich dědickou přihlášku ze zákona neprávem.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu Boženy M-ové.

čís. 14037.

Při ~ehodnosti dědice přicházejí v úvahu (§
".
potomcI nehOdnéh<i, kterým přísluš' I
".54 ~ ob~. zak.) Jen takoví
I v astm dedlcke pravo po zůstavitelí.
(Rozh. ze dne 13. prosince 1934, R II 500/34.)
• Zůstavitelka byla zavražděna s '
•
zustalosti se přihlásila ze zákona vym manzelem Josefem 1';1-em, K poa vlastni dcera Josefa M-a B' Jednak ,nevJastm dcera zustavitelčina
ozena
Jednak b ra t"
VI't e I"
cmy Gustav H. a Emil H
PM-ova
"
1'1 matky zůstasoud dědickou přihlášku Bože~ ~ z u,s t a ,IQ st n i s o u d pfijal na
kdežto dědIcké přihlášky GustlvaHo~e, OPll'aJe se o § 541 obč, zák.,
k tomu, že tu byl zákonný dědic z bli:ŠíEn:II~ H-a zamítl, vzhledem
dedlcke IIm,e, Rek u r sní
s o u d zamítl dědickou 'pr'l'hl "k B "
d'ď k'
',
as u ozeny Mov'
, ...
e, I~ e přihlášky Gustava H-a a E '1 H - e, ,pnJa! však na soud
u~adeJí, že první soud ne rávem ,lnI a , -a: D u "..0 d1' Stěžovatelé
zustaleho manžela Josefa MP
I PBnJ~1 dedlckou pnhlasku dcery podb ď' ,
-anez. ozenyMov'
'j
o ro mim mvehtáře, o:píraje se o § 541
e ze za {Ona s právním
se na tento případ nehodí neboť t' t
,obc . Lak., Jezto § 541 obč, zák.
nové, dědické právo ny'br', ' r l , Iknl"o predplsem nemělo býti vytvořeno
"ď k"
'
z pre",po ada že d
d
"
ae IC e pravo po zůstaviteli čem • t' k
escen ent ma sam vlastni
poněvadž je nevlastní dcerou' zůsta~tet" u nezl; B?ženy M-ové není,
scud vyloučil stěžovatele
'. k
Clr:OU , a ze tlm neprávem první
, 'h S
z nalO u na dedlc!ví St"
.
uspec. oud !první stolice opřel
d'
.
IznostI nelze upříti
obč. zák. neprávem, neposoudiv :ěag'a ene ~snesen.í o ustanovení § 541
d?slovem § 541 obč. zák. nemělo po. stran~e pravni, spr~vně, NOVým
vseobecne representačni pr"vo dě!' ~y~ld ~tvoreno nove pravo dědické
zákonné posloupnosti dědi~ké po Id ahz ,eho z o,bou manželů v případě
tační "h' , k
,
pne aZl platnosti jen kd b ru em manzelovi
.. ,
. P ravo
rt\presenk~nné dědické právo !po zůst~vit~i y k~a~tuPuJIC! osoba, mela vlastní zápuvodu nepřicházela v úvahu § 54'1 ;, y ?soba, ktera odpadla, již od
kládati jen v souvislosti se s'ta'
dO CI' zak. v novém doslovu lze vyZ této
. I "
rym ,os ovem § 541
§ 733. obc.
'
,
, .. SOUVIS OStl Jest dospěti, k zá'
,,,
a
zak.
chazep v úvahu jen takoví
t ' veru, ze, pn nehodnosti dědice přizákon?é pr~,vo ,dědické po z~~t~~~~line~~~t~~?, kt~rý~ přísl~Ší vlastni
vlastl11 dcen zustavitelky však d'd' k' ,e I e Bozene M-ove Jako nenep" I ..
e I'C e zakonné p ,
flS USl a měl proto soud rvní t .
'.. , . ravo po zůstaviteli
kona zamítnouti (Krčmář' trávo ~,od~C~)eJldedlCkou přihlášku ze záErbrecht 1923 str. 182 Kr~inz Eh e lC'.e 1930 str. 56, Mayr-Harting'
tariatszeitung 1917 S.' 239) Tímre~zwelg:,Erbrecht 1917 str. 319 No~
dické přihlášky Gustava H-'a a E p'J dl ~ predpo~lad pro zamítnutÍ dě
ml
obsahu spisu stěžovatelé Gustav H a E -a ze zakona. Poněvadž podle
,a mll H. JSou bratry matky zlÍsta-

,=,

D

ů

vod y:

Vyložil-Ii rekursní soud ustanoveni § 541 obč, zák. tak, že pn nehodnosti dědice přicházejí v úvahu jen takoví potomci nehodného, kterým přísluší vlastní zákonné právo dědické po zůstaviteli, odpovídá jeho
názor doslovu a duchu zákona a je s ním suhlasiti. Jest proto stěžova
telku odkázati s jejími vývody na důvody napadeného usnesení.
čís.

14038.

Rozhodl-Ii odvolací soud o žalobě o. Dbnovu u něho podané usnesením, lze toto usnesení napadati rekursem k nejvyššútlu soudu. Rekurs
musí býti pDdán včas u prDcesního soudu prvé stolíce. Nestačí, že byl
podán včas u odvolacího soudu a jím postoupen procesnímu soudu, kam
došel opožděně.

(Rozh, ze dne 13. prosince 1934, R II 503/34.)

o d vol a c í s o u d, u něhož byla podána žaloba o obnovu, ji odmítl usnesením jako nehodící se k jednání, ježto rozsuJek odvolacího
soudu v základním sporu byl zrušen rozhodnutím nejvyššího soudu.
N e j v y Š š í s o u d odmítl žalobcův rekurs.
Dí\vody:
Napadeným usnesením rozhodl krajský soud Jako soud odvolací o žao obnovu podané u něho podle § 532, druhý odstavec poslední věta
s. Podle § 535 c. ř. ·S. platí, byla-Ii žaloba o obnovu vznesena
u soudu druhé stolice, pro ústni jednání, provedení důkazů a pro oznámení rozsudku k žalobě vydaného první stolici i pro odporovatelnost
rozsudku ta ustanovení, která platí pro tento vyšší soud jako stolici
prostředků opravných. Z tohoto zákonného ustanoveni jest usuzovati,
že, rozhodl-Ii odvolací soud o žalobě o obnovu u něho podané usnesením,
lze toto usnesení napadati rekursem k nejvyššímu souclu a že rekurs
ten podán býti musí v čas u pro c e sní h o s o tl dup r v é s t ol i C e (§§ 514, 528 c. ř. s.). Avšak rekurs podán byl přímo u soudu
druhé stolice. Napadené usnesení bylo doručeno k poukazu odvolacího
soudu zástupci žalobcovu okresním soudem dne 8. září 1934. Rekurs
přímo u souJu odvolacího podaný a na odvolaCÍ soud adresovaný byl
tímto soudem postoupen okresnímu soudu a tam došel dne 24. září 1934,
tedy opožděně, neboť nerozhodné jest, že rekurs byl na poštu dán již
dne 22. září 1934 a že k odvolacímu soudu došel dne 23, září 1934,
lobě
c. ř.

-

čís.

_
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když měl býtí podán u soudu procesního prvé stolice a k tomuto došd
po uplynutí lhůty čtrnáctidenní (víz rozh. čís. 167,5352, 5492 sb. n. s.).
Bylo proto rekurs jako opožděný odmítnoutí (§ 526 druhý odstavec
c. ř. s.). Víz též rozhodnutí čís. 8489, 8670, 10.806 sb. n. s.
čís.

datečné?, odhadu a k v~řízení t~á~~~~~~k~~~i~ s:~:e~ ~~~~~~fj~šfě vt:~

odhadm hodn~thY' .!'l;~ °ě~;~Ů tím ;éně věřitele přistoupivšího k předkterého z vyma aj1clc ~
,
.
podmtnek.
dl
'
'ku"
ožení
dražebních
l
N e j v y Š š í s o u d nevy h ove'I dovolacímu rekursu uznl .

D ů vod y:

14039.

Předložením

dražebních podmínek jedním z vymáhajících věřitelů
zachová se dražební řízeni i ve prospěch ostatních.
Uložil-li prvý soud přes to přistoupivšímu vymáhajícímu věřiteli,
by i on předložil ve lhůtě dražební podmínky, .jinak že bude dražební
řízení zrušeno, byl rekursní soud, zvěděv z rekursu povinného o nesprávném postupu exekučního soudu, oprávněn zrušiti ono usnesení a uložiti
prvému soudu, by pokračoval v dražebním řízení na základě dražebních
podmínek předložených vymáhajícím věřitelem.
(Rozh. ze dne 13. prosince 1934, R II 565/34.)
K exekuci vnucenou dražbou nemovitostí vedené Občanskou záložnou v O. pod E 151/33 přístoupili další věřitelé, mezi nimi i Gertruda
A-ová (E 2185/33). Po odhadu předložila Občanská záložna v O. dne
8. června 1933 návrh dražebních podminek. K návrhu dlužniků byl proveden nový odhad nemovitostí, načež soud vyzval usnesením ze dne
27. srpna 1934 vymáhající věřitelku Gertrudu A-ovou, by dD 14 dnů
předložila dražební podmínky pod následky § 145 ex. ř. Toto usnesení
napadli dlužnícÍ. K jejich rekursu zrušil rek u r s n i s o u d napadené
usnesení a uložil prvému soudu, by v dražebním řízení pokračoval na
základě dražebních podmínek, předložených vymáhající věři,telkou Občanskou záložnou v O. dne 8. června 1933. D Ů vod y: Vymáhajíd
strana Gertruda A-ová jest jen věřitelkou, přistoupivší k zahájenému
ji? řízení E 151/33. Tak také zněl i její původní návrh. Nástin dražebních podmínek může sice býti předložen vymáhající stranou zároveň
s návrhem na povolení exekuce, dokonce nejen vedoucím věřitelem,
nýbrž i věřiteli k řÍzení přistoupivšími, avšak, nestalo-li se tak u žádného z vymáhajících vWtelů, může býti vyzván k předložení dražebních
podmínek jen věřitel vedoucí, nikoliv i snad věřitelé přistoupivší a nebo,
některý z nich. Při tom netřeba této výzvy vůbec, kdyby i některý z při
stoupivších věřitelů předložil sám od sebe nástin dražebních podmínelc
Podle nich pak exekwční soud zařídí, čeho třeba k pokračování v exekučním řízenÍ. Nástin dražebních podmínek může býti také předložen
i v období řízení, kdy ještě odhad nemovitostí nebyl proveden anebo
nebyla odhadní hodnota soudem stanovena. Neboť právě soudu přísluší
toto číselné určení odhadní hodnoty, a to samostatným usnesením, při.
němž i případný obsah dražebníoh podmínek jakožto návrh odhadní
hodnoty zajisté jest bezvýznamný. V souzeném připadě předložila již
vedoucí vymáhající věřitelka dražební podmínky před tím, než po do-

.

,uložil prvý soud vymáhající věřitelce (:iertrudě A-ovl:

pje~~~ft~vJ~žební
podmínky, pO~hěv~d~ t~~ol.tevlť~~elt~l:~ss~~~l~~I~:;~~
,
"ení zahájenému vyma a]1cI ver
. k

žeblllmu nz
I § 145
ř nástin dražebních podmme,
v O., kteráž podala ve smys u
de;,., .
dne 14 dubna 1934 pojiž dne 8. červn~ 1~33 ,~ na~rhla p~, anH~v~~u exekuČní soud vyhověl.
kračovati v odlozenem nzem, ~ tom.uto ,n
máha'ících věřitelů za-

Předložením ?raž~~~ích, ~odmmek J:~:":t~t~~h (N~Umann-Lichtblau:
chová se drazebm nzem I ve prosp

d I d'l t

521) Proti usnesení

~:~~~~~~;u:o~~~k~t~~~~~~~~~;n~r~~e~~í~h' P~gfd:~~~ ~ei:~~lU!e~e~~~~

hající věřitelce Gertrude A-ove :ekur~ p~dle §, d ažebni řízení bylo zru'i ani stihnouti újma v tom smeru, ze Y Jep r,
'
t D exeku~pro
jenž,
ního soudu neO POV! '~ Z.
•
",
t, w exekučního soudu
'děv z rekursu' povmnych o nespravnem pos up
I
.
zve
.
"I
s ní poněvadž odporova o zaproti vymá~ající věřitelce, ,zrusl ono u~ne ~k;ačoval v dražebnim řízení
konu, a pravem ulozll prve~u, SO~dU" dl~ených Občanskou záložnou
re
na základě dražebních po mme ,'P
. I dky odhadních hodnot. Po
. O 'ež ovšem bude v soulad uves t I s vys e
" .. ,
ť
~éto"slránce je považovati uS,~eseni ;ekursního soudu za zmenu]1cI, pro J
němuž je dovolací rekurs pnpustny.

~eno

nepředdlože.~ t~t~~~c~~~~~;~::'v~~t~~~~~~U;'~~í u~oud,

čís.

14040.

Odklad exekuce proti nezaměstnaným (zákon ze dne 22. února 1934,
čís. 34 sb. z. a n.).

kt ,.. ,
něm ohláProvozuje-Ii živnost dlužníka jeho sestra, , era II ~~ Jl?
t dlu'šenu a platí mu za ni nájemné, ač je nemajetna, nepres ka ZJvno~1 § zl
níka býti v chodu a nenl tu podntlnek pro odklad exe uce po e,
zákona.

(Rozh. ze dne 13. prosince 1934, R II 592/34.)

s o udp r v é s t o I i, c e povolil k návrhu dlužníka odk!ad exek;,c,e
odle zák. čís. 34/1934 sb. z. a n. Rek u r sní s o u d navrh ~luzll1~
kův zamítl. D ů vod y: Soud prvé stolice povohl ?dklad na z~kl:"de
"
'e se ' ovinn' vzdal živnosti a ji dne 8. kvetna 1934 oah~~st!.
~:ža;;v~nný s~m v ládosti llvádí, že živnost odhlásil jen na neu:c~~o~
dobu, v čemž nelze spatřovati vzdání se živnosti v důsledku nynelslC

-

čís.

_
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N e j vy

hospodářskýcll poměrů znemožňujících
na mysli zákon čís. 34/34, najmě, ano

další výkon živnosti, jakž má
z výpovědi přezvědných osob,
jakož i zprávy obecního úřadu vychází najevo, že povinný sice obchodní
živnost ll! okresního úřadu odhlásil, ji však ve skutečnosti pod jménem
své sestry dále provozuje, a i- živnost pekařskou má ohlášenu na svého
clělníka Emila P-a tak, že ži·vnosti tyto skutečně dále jsou provozovány
a jejich zastavení nebylo vynuceno nynějšími hospodářsk)'mi poměry.
Nelze proto povinného pokládati za nezaměstnaného ve smyslu zákona.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Usneseni rekursního soudu odpovídá stavu věci i zákonu, procez se
odkazuje na jeho v podstatě správné odůvodnění, jež nebylo vyvráceno
vS'vody dovolací stížnosti. Podle tvrzení samého dlužníka provozuje obchodní živnost jeho sestra, která ji má po něm ohlášenu a platí mu nájemné 50 Kč měsíčně ·přes to, že je nemajetná. To znamená, že živnost
ta nepřestala ani; býti n"dále v chodu a předpokládá to, že plyne z ní
i jistý výnos, tedy že provoz živnosti té se děje s prospěchem. Nelze
tedy míti za to, že by to byly všeobecné hospodářské poměry, pro které
by se byl dlužník musil živnosti té vzdáti. Také z druhé živnosti, totiž
z pronajatého pekařství plati nájemce dlužníku 100 Kč měsíčně; prospívá tedy i tato živnost. Provoz žádné z obou živnosti nestal se tudíž
nemožným všeobecnými hospodářskými poměry. Nejsou proto dány
podmínky § 4 ods!. (2) zákona z 22. února 1934 čís. 34 sb. z. a ll. pro
odklad dražebního řízení podle § 1 tohoto zákona.

Š

čís.

14041.

Povolil-li prvý soud vklad náhradního nároku v pořadí vymazaného
relmrsn! soud však změnil k rekursu vlastníka nemovitosti
usnesení prvého soudu potud, že vklad sice povolil, avšak jen v pořadi
běžném, nikoli v žádaném pořadí, jest dovolací rekurs vlastníka nemovitosti nepřípustný.
Ustanoveni § 46 odst. (2) zákona ze dne 19. června 1931, čís. 100
sb. z. a n. a § 239 posledni odstavec ex. ř. nelze tn použíti.
(Rozh. ze dne 13. prosince 1934, R II 598/34.)

břemena,

P r v n í s o u d vyhověl žádosti knihovní věřitelky, Spořitelny města
V., o vklad práva zástavního pro náhradní nárok stanovený rozvrhovým
usnesením také na nemovitosti zapsané v knihovní vložce čís. 328 kal.
území M., a to v pořadí výměnku Anny K-ové. Proti tomwto rozhodnutí
podali vlastníci nemovitosti rekurs s návrhem na změnu usnesení v ten
smysl, že se návrh věřitelky zamítá. Rek II r sní s o u d vyhověl čá
stečně rekursu a změnil usnesení prvého soudu potud, že se sice vklad
povoluje, avšak jen v pořadí běžném, nikoli v pořadí žádaném.

i

š í s o u d odmítl dovolací rekurs.

\1!:

D ů vod y:
Jde o vklad práva zástavního na nemovitost zapsanou v 1~~~e~:ko~;
d o věc jež jest upravena zákonem z 25. cer,~ence .
IS.
~nlz,ek t~o~le § 130 tohoto zákona je další rekurs n~pnpustny, byl-Ir re~
r. za .
t I·'
't ut Podle vy' roku· napadeneho usnesem ve sp, o
kurs druhou s o lCI zaml n .
.
'h soudu
. ' jeho důvody pot v rdi I rekursní soud usnesem pr~nI .o. ..'
JenI ~ b I vklad zástavního práva vůbec povolen, a zm.e n} I Je )e~
Po~ud z,{ se tak nemá státi v pořadí věřitelkou žádaném, nybrz v pO,radl
P?,U .'m Tato změna se stala v neprospěch věřitelky, klera dovolaCl r~
bezne .
.,
'
k ·ekursu pro t oze
kurs nepodává. Vlastníci nemovitosti nemaJI pra,va, I b l ' V· tom
ení rvního soudu v jejich neprospěch zmeneno ne Y o. fl
usnes
~í ustnost dovolacíhO rekursu bez významu, zda se s~~lo ta~
Jes~ pro ~./. N.zor stěžovatelů že dovolací rekurs byl pnpustny
pr~~e§ 4~IO~~~·. (2) zákona čís. 100/1931 sb. z. a n. pro nezáko~nost,
~~boe podle § 239 poslední odsta~ec ex., ř.,. ježto šlo o.hPr~~ede,nIa~~:k
,
'
'ny' S10 o vec SIce nesporne o llzenI,
vrhového usnesenI, nenI s,~rav ,.
, b hu·e zvláštní ustano'·s 100/
o věc upravenou kmhoVnIm zakonem, ktery o sa d)·k
vení o opravném prostředku, ~:eré p~dle § 1 odst.,
I~~n~~~ ~d~tavce
1931 sb. z. a n. nepozbylo ucmnost!. UstanovenI pos,
. ne239' ex. ř. uvádí jen rekursy proti r o z vrh ~. ve,:" u ~,sneseDl. a
§ o ' ·souc ustanovením formáJního práva, bytr rozsrrovano na I ekur,sy
;r~~~'dným usnesením, třebas by, jak stěžovatelé míni, byly provedenrm
rozvrhového usnesení.
.

čis.

14042.

Rozhodnouti O stižnosti na vyřízení žádo~ti za. os~ojeni poru~en
kým soudem jest povolán sborový soud druhe stoltce 1 tehdy! ,nep~ed
~oži1-1i pomč~nský soud své usneseni dří,:e, než je vydal, nadřizenemu
sborovému soudit prvé stolice k potvrzem.
(Rozh. ze dne 13. prosince 1934, Nd II 125/34.)
Ve sporu krajského soudu civilního v Srně a vrchního sO,udU ': Sr,ně
o tom který z ních je příslušný vyřizovatr rekurs ~ p~rucenskc ve CI
nezl Edity O-ové proti usnesení okresního soudu CIVllm~o pr.o Srnoměsto ze dne 13. července 1934, jímž byl návrh, nemanzelskeho ot~e
S clřicha F-a na osvojení uvedeného dítěte zamltnut, :ozhodl Ne J,e '" s o u d že příslušným
vyříditi rekurs Je vrchnl soud v Srne.
VySSI,
~
D ů vod y:
Podle § 10 (2) zákona o os~ojenf ze dne 28. března 1928 čís. 56
sb. z. a n. je sborový soud druhe stolIce soudem, jenž je povolán roz83
Civilni rozhodnutí XVI.
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hodnou!i o stižnosti proti vyřízení žádosti za osvojení soudem poručenským. Že by tomu bylo jinak, najmě že by v případě, jako je projednáván, kde pomčenský soud nepředložil své usneseni dříve, než je
vydal, nadřízenému sborovému soudu první stolice k potvrzeni, povolán
byl k vyřízení rekursu sborový soud první stolice poručenskému soudu
nadřízený, nevychází ani z uvedeného zákona ani nelze z jiných zákoni1
(§ \09 j. n.) dovoditi. Je tedy k vyřízení rekursu příslu'šný vrchní soud
v Brně a nikoli krajský soud civilní v Brně, který byl jen povolán rozhodnouti o žádosti za osvojení před vydáním usnesení poručenského

soudu.

čis.

14043.

Doručení platební zápovědí ohledně vkladu, složeného pro pozů
stal?~ Pozůstalo~tnímu soudu, nebylo nahraženo tím, že platební zá-

poved byla dovucena Zemské bance v Praze jako úschovně a že tato

uvědomila soud o zabavení vkladu. Nerozhodné jest, že pozuslalostní
soud nařídí! bance na jej i oznámení o zabavení vkladu, by exekuci
při

depositu poznamenala.

(Rozh. ze dne 14. prosince 1934, R I 924/34.)
K návrhu notáře jako soudního komisaře a k návrhu opatrovníka
pouká~al p o. z Ů s t a ol o s t ní s o u d Zemskou banku v Praze, by
s?udm depos;twm pozustalostI po Josefu H-ovi vydala notáři jako soudnln:,u komlsan bez .ohledu na poznamenanou exekuci a by depositum
zmslla. Rek u r s n i s o u d zamítl návrh notáře a opatrovnika na
vydání deposita. O ů vod y: Soud prvé stolice poukázal k návrhu notáře a. opatrovníka Zemskou banku v Praze, by soudní deposit pozů
stalostI po Jo,sefu H-OVI, vkladní kní.žku vlastního vydání, znějící na
\0.335 Kč vydala soudnímu komi,saři notáři bez ohledu na poznamenané
~xekuce. Soud prvé stol.ice učinil tak neprávem, neboť bylo mu známo,
ze depOSIt jest zabaven jednak dle usnesení okresního soudu exekučního
v Praze dne 12. srpna 1933 pro vymáhajícího věřitele čsl. stát (poštovní
správu) a dále dle usnesení okresního soudu exekučního v Praze ze dne
10. srpna, 1933 pro vymáhajícíh? věřitele čsl. stát (finanční správu).
Soud prve stolIce k dotazu Zemské banky ze dne 17. srpna 1933 a ze
dne 25. srpna 19:33 dokonce nařídil, jednak usnesením ze dne 21. srpna
1?33, jednak usnesením ze dne 30. srpna 1933, ,by exekuce tyto byly
P':J. dePOSItu poznamenány. Za toho stavu věci neměl pozůstalostní .soud
JIZ se depOSItem volně nakládati a, pak-Ii si na deposit činilo nárok vÍCe
věřitelů, bylo povinností pozústalostního soudu, by učinil vhodné opatře~~ dle §, 3~7 ex. ř. -" deposit př~~e.dl na exekuční soud, který by pak
dalsI opatrelll ohledne depOSIta UCInII. Bude tedy na prvém soudu, by
o tomto návrhu, který také činí, finanční prokuratura ve stížnosti totiž,
by soudní deposit u Zemské banky v Praze složen byl k okresnímu' soudu
exekučnímu, rozhodl. Neprávem však dal prvý soud jako soud pozůsta-

lostni souhlas k vydáni deposita, když si na pohledávku
, .
vymáhající věřitelé shora uved~ní.
N e j vy Š š í s o u d obnovIl usneselll prvého soudu.

číní

nárok též

D ů vod y:
Podle §§ 294 a 295 ex. ř. pokládá se za?ave~í s~~dní úschovy W,325
ex. ř.) za vykonané doručením platební zapoved! ~radu po~kaZUJ1ClI?uk
l' to úřadem byl soud prvé stolice jako soud pozustalostlll. Jemu vsa
d:'dne 29. března 1934, kdy rozhodovalo, vydání, vkladu pro poz~
stalo st 'Složeného, nebylo doručeno usnesem okreslllho soudu exekucního v Praze ze dne 10. srpna 1933, jímž čsL státu byla povolena ,ex~:
kuce na tento vklad; bylo mu doru~en? až, 1.4. du?na 193~, kdyz Jlz
klad byl vydán. Doručení platebm zapoved! pozustalostmmu soudu
~ebylo nahrazeno tím, že platební zápověd' byla doručena Z:em5~é bance
~ Praze jako úschovně a že tato dne 29. srpna 1933 uve?~mIla soud
o zabavení vkladu, poněvadž podle § 295 ex. ř. n~n.astane, uč~nek z.ab,avení doručením platební zápovědi orgánu h~v~duj1ClmU, ,nybrz ,len JeJIU;
" doručením úřadu poukazujícímu. Nerozhodne jest I to, ze pozusta1o~tn~
soud U'snesením ze dne 30. srpna 193,3 nařídil Zemské bance na JeJI
oznámení o zabavení vkladu, aby exekucf při depo,sItu po~n~men,ala!
neboť tato poznámka děje se jen k účelum, eVldenc~lm va .JeJ.! pr~vm
účinnost předpokládá, že byla U'činěna na zaklade zapo,ved! nz~ne na
poukazujíci soud. Rozhoduje o vydání ~kladu, byl p'ozustalost~! so~d
oprávněn zkoumati, zda vklad byl platne pro čsl. stat zabaven, ponevadž tomu tak nebylo, od"přel právem vklad čsl. sta tu . vydat! a alll nepochybil, když jej nesložil podle § 307 ex. ř. k exekučnrrnu soudu, (srov.
sb. n. s. Čí'S. 13.229).
čís,

14044.

Prozatímní opatření ústředního výboru sdruženi odborových orga,
nisaci proti lunkcionářUm rozpuštěné odbočky.
Z úřadování lunkcionářU muže vzniknouti škoda, odporuje-Ii ved~ot
odbočky stanovám, což přezkoumati jest věcí valné hromady ústředl a
d'ozorčích úřadu.

(Rozh. ze dne 14. prosince 1934, R I 1395/34.)
Ústřední výbor sdmžení
nářům rozpuštěné odbočky

odborových organisací na;rrh.' proti !u?kciovydání prozatímního opatrem S?UdnI ~scho
vou pokladní knihy, členské matriky, razítek ?dbočky a znam~k. o II d
P r v é s t o I ; c e návrh zamHl, rek u r snl s, ~ II d . prozatI~nlll. opatření povolil. D ů vod y: První soud ne'Povolrl~adane prozatImm, opatření odůvodniv své rozhodnutí tím, že navrhuJlcí strana SIce osvedčIla
nárok na vydání věcí, naproti tomu však v~bec, n,etvrdil~ hr~z!cí nena.hraditelnou škodu a sama možnost nenahr<l!dltelne skody ze Jeste nestaé!.

?
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Stěžovatel

právem poukazuje k tomu, že ohledně nenahraditelné škody
jsou v návrhu dostatečná tvrzení. Tam se totiž uvádí: »žalovaní však
neuznávajíce pravoplatnost rozpuštění, be~právně korespondují a jed~
nají jako by odbočka dále exi'stovala, pokladnik spolužalovaný za pří
tomnosti druhých žalovaných vylepuje do členských knížek známky na
základě nichž proplácíme podpory v nezaměstnanosti dle gentsÚho
systému, neboť 25% die známek zaplacených odvádime do aeniského
fondu a súčtováváme s ministerstvem sociální péče. Tímto bjednáním
může nám vzniknouti nenahraditelná škoda.« Navrhujicí sirana nepoužila tu sice slov hroúcí škoda, než smysl jejího tvrzení je zřejmě ten
že dalším používáním vymáhanýoh předmětů může jí bezprostředně, n~
snad teprve v daleké budoucností škoda nastati. Že odpůrci užívají dotyčných předmětů způsobem uvedeným v návrhu a že hospodaření odpůrců, pokud se týče odbočky jde na účet navrhovatelů, bylo dostatečně
osvědčeno. Navrhovateli škoda tudíž skutečně hrozí,. Odpurci ve vyjádření pOLVkazují sice na to, že nemůže tu jíti o škodu nenahraditelnou,
poněvadž by za eventuelni škodu ručili a byli by povinni ji nahraditi,
vllbec však netvrdi, že by ji skutečně také zaplatiti byli schopni. Nelze
to ostatně ani předpokládati, neboť jinak by zajisté nebyli členy spolku,
Jehož účelem jsou právě akce směřuFci k zlepšení hospodářských a sociálních poměrů členů.
N e j v y Š š i s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Pokud stěžovatelé uplatňují, že z jich jednáni, uváděného žalujicí
stranou na podporu návrhu na povoleni prozatímniho opatřeni, žádná
újma jí nehrozi, stači je odkázati na správné odůvodněni usneseni soudu
druhé stolice, k čemuž jest dodati jen ještě toto: Rozpuštění odbočky
se stalo na základě § 15 lit. a) stanov odbočky, t. j. z důvodu, že veden í o d b o č k Y o d por u j e stanovám a řádům ústředniho spolku.
Rozpuštěna-Ii odbočka, přestal důvod, aby funkcionáři vykonávali své
funkce, a Jest nerozhodno, že bylo proti rozpuštění podáno odvolání
\,: valné hromadě ústředního spolku, k policejnímu ředitelstvi a zemskému úřadu v Praze, poněvadž jde v souzeném připadě jen o prozatl,mní opatřeni a z předložených stanov odbočky neplyne, že by odvolani mělo odkládací účinek v pří6ně dalšiho vykonáváni funkce vedoucích funkcionářů odbočky. Z úřadováni žalovaných mohla by vzniknouti
škoda, kdyby vedení odbočky odporovalo stanovám, což přezkoumati
bude věci valné hromady ústředí a dozorčich úřadů.
čís.

14045.

Pokud nelze povoliti exekuci zabaveuím dlužníkova nároku ze vkladního listu spořitelny.
V návrhu na povolení exekuce zabavenlm nároku dlUžníkova na povínný díl musí býti uveden poddluŽ1Ifk, jemuž má bytí dán zákaz podle

vrhu
294 ex. ř. Tomuto požadavku není vyhověn<: tím, že. ~ylo ,v ná.
~veďeno, kdo jsou »spoludědici« a u koho je pozustalostnl Jměm ulozeno.
(Rozh. ze dne 14. prosince 1934, R I 1401/34.)
S o udp r v é s t o I i c e povolil k vydobytí p~néžit~. po?leclávky
exekuCÍ zabavením dlužni kov a nároku proti Méstske sp~ntelne na vy. . 16430 Kč z vkladního listu a zabaVe111n1 naroku dluZ111kova na po~
.
,
. . R k
s tl 1
d am
vinný dil jako nepominutelného dědice po ~OS?tu R-OV1:
e• ur
.
o u d k rekursu Městské spořitelny exekučm navrh zamlt!. D u vod y.
~. Jde o zabavení a přikázání k vybráni dluž~íkovy pohledávk7 z vklad,ního listu Městské spořitelny, tedy o P?hledavku.z papl~u v § ~96 ex;,f.
výslovně jmenovaného. Z"bavení takoveto pohledavky statJ se, vsak mu~~
'en způsobem, který jest předepsán v clt.pa.ragratu,!; J. tak: ze vyk~n
~rgán odejme dlužnikovi vkladni lis!. Nem tedy pnpu~~nym navrze~y
způ,sob podle § 294 ex. ř. (rozh. čís; ~969 sb. ~. ~.). ~tJznost ,lest Odllvodněna. 2. Vymáhající věřitel neuvadl v, exekuClll;ll n~vl hu vuobec pod~
dlužnika, nýbrž jen jména osob a ústavu, u ,kterych Jest pozustalostn:
jmění uloženo, a kterým se má usnesení dO:U~lt}, me,zl ntm! u.ved.ena, les,
<i stěžovatelka. Vede-Ii se exekuce na dluznlkuv ~~rok na ~ovmny dIl
musí býti v návrhu vzhledem k ustanoveni § 54 C1S. 3 e,,:' r; llv,:deno,
že tu jest nepominutelný dědic, ktel}. má nárok na P?vmny (hl, lezto h~
zůstavitel neobmyslil v posledlll vuh tJmto ,dIlem, vubec. anebo ho Ob_
myslil jen nedostatečně, neboť Je.n v tom pnpa,de vzmka nep?~m~tel
nému dědici nárok na povinný dll. Tomuto pozada~l(U exekuclll, navrh
1ťvyhovuje neboť není v nčm vůbec uvedeno, zda zLlstavltel zemreI bez
:'ebo se za~echánim posledni vůle (rozh. čis. 11.456 sb. n., s.). podle
rozhodnuti čis. 92.01 téže sbírky musí býti pohledávka v navrhu uve~
dena podle všech podstatných známek, jinými slovy návrh ~~ povolem
exekuce má obsahovati všechna udání, která podle P?va:hy pnpadu JSou
důležitá pro nařízeni, jež má vydati soud POVOI~J1CI .nebo exekučn:
v zájmu vedení exekuce. Při exekuci na pohleda,vky Jest tedy udalI
presně jméno a bydliště poddlužnikovo a právni d~vod pohledavky, n~
niž se exekuce vede, jakož i jeji výši (Neu;,;ann:.1V komen!. k ex. r.
II. vydáni str. 243, sb. Ú. foml. ~. 275 a,rozh. Cl~. 4796 sb. n. s.). Ve~ec
kučním návrhu, o který jde, ne111 vlastne P?ddlll'~111k oznac.en, ne111 udana
vS.še zabavené pohledávky" ani ,neni ,s]'eohkovana, zeJT ena , pokud jd~
() jeji jednotlivé sowčáStl, zapoveď stezovatelce jest, v d~sledku toho ~a
prosto nejasná a neuJfčitá, protože není z usnesenI vldetJ, cc:....-vlastne a
II kterého poddlužnika má býti postiženo a čeho se má ,stezovate!ka,
pokud se týče někdo jiný, kterému má býti u~neseni. dorncen,o, zdrzeÍ!.
Měj. tedy první soud, nepokládal-ll za vhodne, b~ Sjednal ,napl~vu dle
§ 84 c. ř. s. a 78 ex. ř., pro tento nedostatek navrh zamlt~outl. Bylo
proto, i když si ostatní účastníci nestěžuji, ke stižnosÍl poddlu z 111ce navrh
exekučni zamítnouti.
N e j vy Š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu vymáhajícího

<

věřitele.
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Důvody:

14046.

-,,

Úprava pachtovného při zemědělských pachtech (vládni nařizeni ze
dne 29. července 1933, čis. 164 sb. z. a n.).
Soud n~m~že v ~espomé~ ří~eni pachtýři uložiti, by doplatil pachtovné, kt~re SI za?rzel,. d?mmvaje.•se,. že mu přísluši nárok na úpravu
p~t?vneho, kdyz u~, ze pachtyr narok na úpravu nemá, ani nemůže
uloz!lt Pf?P~chtovat~h, by pachtýři vráti~ 00 na pachtovném přeplatil,
kdyz uzna,. ~e pachtýř ~a nárok na úpravu. Tyto nároky na dophIění,
pokUd se tyc~ na vrac~t pachtovného lze uplatniti jen sporem, v němž
Je rozhodnult nespomeho soúdce podle § 12 vl.. nař. předurčujícím.
(Rozh. ze dne 14. prosince 1934, R I 1456/34.)

~alo~ci p~()pach.toval~ žalova~ým pozemky. žalobou, o niž tu jde,
domahalt se ~alobCl .na zalovanych zaplacení pachtovného 11.000 Kč.
So udp rve s t o I 1 ce žalobu co do částky 4.325 Kč odmítl. D ů
v ~ d y: Co .do ~bývající čwstky 4.325 Kč jde o to, zjistiti, zda a pokud
ma ohledn,: nI platnost vládní nařízení čís. 164/1933 sb. z. a n.
V tomto smeru soud shledává, že podle předpisu tohoto vládního naří-
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Stěžovatel se odkawje ke správnému rozhodnutí soudu rekursního
v příčině poddlužnice Městské spořítelny, které vyhovuje stavu věci a
zákonu. K vý:,o~ům dovolacího rek,,;su se jen uvádí toto: Nebylo věcí
soudu, by vysetroval (§§ 3 a 55 prvy odstavec ex. ř.), zda vkladní list
Městs~é ~pořitelny, znějící podle tvrzení exekučního návrhu na jméno
Josef R., .Je sku.tečně papírem znějícím na doru-čitde, a zda spořitelna
byla povInna každému, kdo by tento vkladní list předložil, částku
16.490 Kč vY'plati-ti, nýbrž bylo naopak věcí navrhovatele, by již v návrhu udal vš.~, .co podle povahX p~ípadu j.est důležité pro nařízení, jež
s?ud POVO!UjICI nebo exekučnt ma vydal! pro vedení exekuce (§ 54
ČIS. 3 ex. r.). Podle exeku'čního návrhu šlo o zabavení nároku ze
vkladního listu spořitelny. Podle § 10 zák. ze dne 14.
~ubna 192?..čis. 302 ~? z. a n., kterým se upravuji právni poměry spontelen, zneJ 1 sIce ~n.lz~y nebo vkladní listy, které spořitelny vydávají
na vklady, na určlte jmeno vkladatelem udané mají však povahu papí'fŮ
majiteli svědčících.
'
Také v příčíně zamítnutí exekučního návrhu na zabavení dlužníkova
nároku .na povinný díl z pozů·stalosti jeho zemřelého otce je rozhodnutí
r~~:sntho soudu v pod~:atě správné a ve shodě s rozhodnutím nejvysslho soudu sb. n. s. C1S. 11.456. K zamítnutí návrhu již stačilo že
oebr l v. návrhu označen poddlužník, jemuž měl býti zákaz podle § '294
e~. ;. dan. Nesta~llo k "tomu, že bylo v návrhu uvedeno, kdo jsou spoludedlcl ~. u koho je pozustalostní jmění uloženo, neboť tím nebylo udáno
(§ 54 C1S. 3 ex. ř.), kdo má dlužníku povínný díl vyplatiti.
čis.

Cis. 14046 -

"enÍ jest nepříslušným, poněvadž ustanovením §§ 5, 6, a }2 n~ř. jest
ředepsáno, by roz,hodl o nároku so~d, ale v nespornem rtze,nt. Jem.u
P.'sluŠí podle toho i právo rozhodovah o tom, zda včas a s jakym uspePln m námitky podány po případě zda strany jednaly ve lhůtách. R e.
. usnesem"a1
·'1
'
u OZl
prvcomu
sou du , by ,
ke le
u r sní s o u d zrušil, napadene
v čkaje pravomoci, řízení doplnil a znovu rozhodl. D u v o ~'y: Soud
p;vé stolice odmítl žalobu ohledně částky. 4.325 Kč pro nepnpus~nost
pořadu práva, odvolávaje se na ustanovem §§ 5, 6, :. a :2 vl. na; .•ze
dne 29. července 19'33 čís. 164 sb. z. a n.
~ 7 nanzen~ nejde, jezto
achtýř nežádal o úpravu pachtovného. ~~yva ust~noven~ § 5 a ~ vl:
~ařfzení. Podle § 5 odst. (1) má pachtyr. uplatmh nejdele do. tnceh
dnů ode dne účinnosti nařízení doporučenym ne~? n~ pot~r~en~ dodan)'m dopisem propachtovateli, nebo jeho hospodarsh sprave n~rok ~a
úpravu pachtovného. Zmeškání této lhůty má za nasledek ztrat~. na:
roku. Podle § 14 nabylo toto nařízení účinnosti 14. dnem p? .vyhlasem.
Vyhlášeno bylo nařízení dne 10. srpna 1933, nabylo tedy učmnosh 24.
srpna 193.3, třicetidenní lhůta pro uplatnění nároku uplynula .dne 24.
září 1933, po kterémžto dni by pachtýř ná.rok t:~zb~1. žalov~na .strana
tv.rdí, že uplatnila nárok podle § 1, 5 a 6 CIt. nanzem do.poruc.enym..dop1sem dne 2. srpna 1933, kdežto žalo.bce tvr~í, že se t~k .stalo az 19. f11na
1933. Dále uvedl.i žalobci, že sice nepodalt včas namltky u okre.smho
soudu v J., nýbrž později. Jak 'S těmito pozd~ji podanými nár;'itkaml bylo
naloženo, zda a jak ol<resní soud v J. o mch rozhodl, n,:nl mkde. uvedeno, tím méně pak zjištěno. A přece zjištění, v. O?ou. tec?to sme.r.ech
iest důležité pro rozhodnutí. Nestalo-Ii se uplatnem naroku pachtyrem
ve lhůtě § 5 odst. (1), zanikl jeho nárok, o to.m by. rozh~d~val soud
v řízeni nesporném podle § 12 nařízení, byl~-h podan}' ?amlt~y pr~
pachtovatelern. Otázkou, jaký význam by melo opozdene podam na:
mitek, by bylo se teprve zabývati, kdyby bylo zjištěno, .že skutečne
námitky byly podány a kdy a zda o nich roz~?do~al okresm oSQud v ne:
sporném řízení. Zda jsou tu podmínky § 6 nanze~l, nebyl? vubec v prve
stolici jednáno a nemůže to proto soud rekurslll POSOUdlh. Bude proto
nejprve řízení doplniti v označeném směru a pak teprve bude lze rozhodnouti.
N e j v y Š š í s o li d zrušil napadené usnesení a uložil rekursnímu
soudu, by o otázce přípustnosti pořadu práva znovu rozhodl.
#

?

D

ů

vod y:

Podal-Ii propachtovatel proti nároku pachtýře na úpravu pachtovného podle § 5 odst. (2) nebo podle § 6 vlád. nař. Č. 164/33 sb. ~. a n.
námitky nebo žádal-Ii pachtýř podle § 7 nařízení, by pacht~vne•. byl?
UDraveno rozhoduje podle § 12 nařízení o tom soud v nespornem nzem,
S~ud rozhoduje tedy v nesporném řízení o tom, jsou-l~ námitky p:opachtovatele nebo žádost pachtýřova o ú~r.avu pachtovn~ho podle vla?,
nař. čís. 164/33 sb. z. a n. oprávněny; muze rozhodnoult 1 o tom, koltk
činí pachtovné vypočtené podle zásad §§ 2 a 4 nařízeni. Než soud ne-

I.'
"""
'
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čís.

14047 -

může v nesporném řízení pachtýři uložiti, by doplatil pachtovné, které
Sl zadržel domnívaje se, že mu přisluší nárok na úpravu pachtovného
když uzná, že pa'chtýř nárok na úpravu nemá, ani nemůže uložiti pro~
pachtovateli, by pachtýři vrátil, co na pachtovném přeplatil, když uzná
že pachtýř má nárok na úpravu. Nárok na zaplacení zbytku pachtov~
ného, o který tu jde, lze tudíž uplatňovati jen sporem. Proti tomuto nároku může pachtýř namítati, že zažalovanou částku nedluží ponévadž
mu přísl~šIsleva podle vlád. nař. č. 164/33 sb. z. a n., a pro 'rozhodnutí
() teto nanutce, tedy pro rozhodnutí ve věci samé, je arci!' rozhodnutí
nesporného soudce podle § 12 vlád. nař. čís. 164/33 předurčující (obdoba § 190 c: ř. s.). Pro zatím jde však jen o otázku připustnosti pořadu
prava a o m lze podle toho, co bylo uvedeno, rozhodnouti bez doplnění, rekursním soudem nařízeného. Bylo tudíž dovolacímu rekursu
kterým se stěžovatelé bránili proti zrušení usnesení soudu prvé stolice'
potud vyhověno, že bylo rekursnímu soudu nařízeno by o přípustnosti
pořadu práva znovu rozhodl.
'

čís.

14047.

Byl-Ii první rozvrhový rok zrušen, jest na odporujícím větiteli který
jest při druhém roku zastoupen, by podal odpor znova, Neučinl:li tak
má se za to, že upustil od námitek, jež uplatnil při prvním roku.
'
(Rozh. ze dne 14. prosince 1934, R II 557/34.)
Při prvém rozvrhovém roku vznesla knihovní věřitelka banka M.
odpor proti přikázáni daňových nedoplatků eráru v přednostním pořadí.
Rozvrhov.é usnes~ní, ,vY9~.~é při tomto ,r?ku, bylo zrušeno a nařízen nový
rozvrho,~yro.k,pn ~em.z JIZ kmhovlll ~entelka banka M. nevznesla odpor
prolI pnkazalll danovych nedoplatku v přednostním pořadí. S o u d
f' r ~ é s t o I i c e, přikázal erám daňo,;',é nedoplatky v pfednostnim poIad~. Rek ~ r snl s o u d k rekursu ventelky banky M. napadené usnesem ~otvrdIi. D ů vod y: Stížností mohou rozvrhovému usnesení odporovatI osoby v §,234 ex; ř. zmíněn~ v rozsahu odporu příslušejícího jim
podle § ~13 ex. r. N~ duvody, ktere bylo lze uplatniti odporem, a které
nebyly pn rozvrhovem roku uplatněny, nelze bráti zřetel. Stěžovatelka
byla k rozvrhovému roku pozvána, účastnila se ho a proti nároku vznesenému čsl. erá;em na při~nání,da~ových nedoplatků odpor nevznesla.
P~k:!I rozvrh?~J:'m usnesen:m pnznany byly čsl. eráru nároky v rozsahu
Jest~ omezeneJ~Im s vyl?u~enIm daňových ~~doplatků daně výdělkové
, za leta 1931 az 1933 nez Jak se kmhovm ventelka odporem pebránila
ne';1á s!ěžova'!elka důvodu ke stížnosti. Tvrzení stěžovatelky: že při~
zna~o csl. eraru 2517 .J\jč 65, h :'- 240 ,K~, 30 h na úrocích z prodleni,
ktere. nebyly speclfIkov~ny. a ze urok?ve castky nejsou v souladu s při
znanymI nedoplatky danovymI, opravnovalo by stěžovatelku ke stížnosti
a dalo by podklad ku přezkoumání napadeného usnesení, zda odpovídá

-

Čis.

14048 -
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9§ 220. 210, 216 ex. ř., jen kdyby je byla stěžovatelka U;pla~nila odpo.p'odle ~ 214 druhý odstavec ex. ř. lze od ustanovenI § 216 ex. r.
,

r~n;iedni od~tavec o přiznání starších než tříletých úroků ve steJnem
Pořadí s kapitálem se uchýliti při jin~ doh~dě, ~,nepodalllm odporu P!ot~
~řihlášenému a požadovanému vymah~Jlc.lm,,:'entele~ obnosu ,a porad 1
při rozvrhovém roku přítomný hypotekarm ven~el dava v<slo~ny s~uh:~s
k jeho přiznání v požadovaném rozsahu 1 ~oradL Pon,cvadz tedy. Sležovatele jest považovati za souhlasivšiho s pnzn.alll~ vys,; Ob~lOSU 1 pořadí požadovaného čsl. finančním erárem, zejlnena 1 na u;oc.lch,,~ tedy
jde o případ § 214 ex. ř., nelze shledati stížnost hypotekarlll ventelky,
která odporu nepodala, odůvodn~nou.
,
N e j vy Š š í s o II d nevyhovel dovolacuTIu rekursu.
Důvody:

Rekursni soud správně hodnotil skutečnost, že dovolací I:~kurentka
při rozvrhovém roku nepodala odpor proti likvidaci bernJho madu. Nesejde na !tom, že při prvním rozvrhovém roku byl takovy o~por podan,
Onen první rok rozvrhový byl totiž zrušen a bylo na dovolacI rekurentce,
aby při druhém roku, při němž byla zastoulpe~a, poda~a ,odpor znova,
protože jinak nebylo lze její jednáni vykládalI JInak, nez ze upuslIb o~
svých námitek, jež uplatnila př~ pr~ním oroku a v relmrs,u, Jak to spravne
vyložil rekursní soud, k Jehoz duvodum se dovolacI rekurentka poukazuje.
čís.

,
"

14048.

Pro obsazení soudu ve příčině žaloby podle § 35 ex. ř., podané, u sborového soudu nemá význam, ",da exekuční titul vydal sborovy soud
samosoudcem' či senátem, nýbrž rozhodným pro řešeni této otázky jest
jen předpis § 7 a) j. n.
(Rozh. ze dne 14. prosince 1934, R II 597/34.)
Proti exekuci na základě rozsudku vydaného senátem krajského
soudu v O. podal ctlu'žník žalobu podle § 35 ex. ř."o níž rozh~dl krajský
soud, v O. samosoudcem. O d vol a c í s o u d zrusI1 napadeny rozsude.k
i s předchozím řízením počínajíc. prvýmústr:í~ j~dnáni~ pro zmatec~
nost a vrátil věc ,soudu prvé stohce, by Jl V radnem senatmm obsazem
znovu projednal a rozhodl. D ů vod y: Podle míně.ní odvola~i,ho ,so~du
jest i k rozhodování o oposičním SpOtrU povolán senat soudu pnsl~sneho.
Odvolací soud vycházi z názoru, že nerozhoduJe pr,o obsaze,!" sou~u
\'ýše vymáhané pohledávky, n'ýbrž jest rozhod~ym predpIs § ,,5 ~x. r.,
podle něhož jest žalobu podatI u soudu, u ktereho by10 ~ pov?le.m ex~
kuce zažádáno, a to zde byl krajský soud v O. a oddelem senatm, takze
jest nerozhodno, zda vyřizo,:'ání ex~.k~cí jest svěře~o,p~edsedovI se~at~
jako samosoudci. Vždyť pn oposlcmm sporu nereSlva se Jen otazka

I,I

~"

r'
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čís.

140501323

vymáhané pOhledávky, nýbrž přicház'
'"
"
roku samotného. Proto v takovém ,,' ~~ pret:es Jednan, o zániku nápak-1i ~e Op,o~~je nároku z exeku~~~h~ ~it~I~SJv~~~~~~ovat~ VdŽd y s.enát,
N e J v y s s, S o u d zrušil na a"
, o fre sena tem.
soudu, by o odvolání žalobcově p~d~:nzea' kusnes.end' a ulozll odvolacímu
ona Je na l a rozhodl.
Důvody:

al 9bu oposiční podle § 35 druh' odstav
,"
,
nehoz povolení exekuce v první sr r . b ~c ex. r)est podafJ u soudu,
pisllzákona v souvislosti s ustan o
yo navrzeno. Z tohoto před
v doslovu novely čís, 118/19'14 ,ove?~m § 4 p~sledl1í odMavec ex. ř.
oposiční jest místně a věcně přísl:Šn ~a :/Iyn e, ze ~ J;dnaní o žalobě
t!tul, ,nýbrž soud, který exekucí ovJít't o 'v sou~: Jen~ ~ydal exekuční
trebaze snad exekuční titul vzn'~
h' dedy, po prlpade I soud okresní,
samosoudce, ať senátu. Nemá ;ed roz, O nu,hm soudu sb~rového, ať již
čině žalob podle § 35 ex ř k I Y ?znam pro obsazem soudu v pří
soud samosoudcem či ;~náteOm o n~~ ',z?a exekuční titul vydal sborový
otázky jen předpis § 7 a) J' n V' ny rz Jéest r?,zhodným pro řešení této
' . souzen m pflpadě kde 'd 't
,
na penežité hodnotě (§§ 54 a 57'
)
.,,'
pre me sporu
povolán k rozhodnutí samosoudce J. n. ,nečm, vH:e ~ež 20.000 Kč, byl
ných otázkách předurčujících (sr~v~:jr~ ~09~OdU}e , o všech předběž
sterstva spravedlnosti k § 190
'. b
c, r. s'. a odpověď miniani rozsudek prvého soudu an,c,,,r. s: . od 2.); Nem tedy zmatečným
,
flzen, Jemu' predcházející.
II

?

li:'

Cís. 14049.
Pracovní soudy (zákon ze dne 4 červe
I"'
.
Jde o smlouvu o dílo nikoliv '.
nce 9~I, C}s. 131 sb. z. a n.).
pelnlk k denním hudební~ produk°, smlouvu sluzebnt, zavázal-Ii se kavaného za dennl plat stravu a b clm.,:;e svou kapelou v podniku žaložalovaný vykonává ~liv na souťo; ~~~~to ve smlouvě ustanoveno, že
(Rozh. ze dne 14, prosince 1934, Rv II 512/33.)
".
žalobu, jíž se domáhala kapelnic
hudební produkce, o k r e sní s o Ude vn~ majltel: hotel,u zaplacení za
p r a c o v n í, zamítl. O d vol a c í s o
odd e len, pro s por y
~, uznal podle žaloby,
. Ne j vy Š š í s o u d k dovol"
I s předchozím řízením a odmítt~~IZ;~~~1 rozsudky obou nižších soudů

ci'

Důvody:

Podle § 1 zák. čís. 131/1931 sb
.
přislušné rozhodovati o sporech z . z. a n)sou pr!co,,:ní soudy výlučně
poměru, vzniklých mezi zaměstnan%:acovlllho: sluzebmho neb učebniho
m a zamestnavatelem, jakož i mezi

zaměstt1anci

téhož zaměstnavatele. Podle §. 4 odst. (2) téhož ~ákona
platí o zvláštních Odděleních okresních soudů pro spory pracovlll us~a:
novení zákona o samostatných pracovních soudech. Pro spor, o neJl
jde, není příslušnost pracovního soudu' opodstatněna, ježto nejde
o smluvní služební poměr a žalobkyni nelze pokládati za zaměstnankym
žalovaného. Neboť podle smlouvy zavázala se žalobkyně k denním hudebním produkcím se svou čtyřčlennou kapelou v restauračních a kavárenských místnostech žalovaného od 1. září 19'32 za denní plat 80 Kč,
stravu a byt. Ve smlouvě bylo ujednáno, že hudební produkce mají býtí
konány v neděli a 've svátek od 17 do 19 hod. odpoledne a večer od
20. hodiny. Ve smlouvě není ustanovení, že žalovaný vykonává vliv na
soubor kapely. Bylo tedy přenecháno žalobkyní opatřiti si členy kapely,
hudebniny a nástroje. Podle této smlou'vy nešlo tedy u žalobkyně o konání slu'žeb zaměstnancem osobně pod říz e n Ý m z a m ě s t n a vat e I i a pod jeho vedením v jeho podniku činným, nýbrž předmětem
smlouvy bylo provedení hudebního díla jakožto výsledku činosti s a ...
m o s t a t n é pod n i, k a tel k y denních produkcí po určitou odpolední a večerní dobu v podniku žalovaného. Nezáleží na tom, že se hudební produkce měly po určitou dobu denně opakovati, neboť i každodenní produkce byla s a m o s t a t n Ý m díl e m, které vždy zvlášť·
bylo placeno 80 Kč denně, ujednaným pro celý kvartet. Jde o závazek
žalobkyně k výkonu podle vlastního plánu, vlastními prostředky s pomocníky, se zárukou nejen za péči, nýbrž i za zdar díla a s převzetím
nebezpečí nezdaru, tudíž celkem oje d n á n í s a m o s t a t n é h o
pod II i k a tel e (srovnej rozh. čís, 13.557 sb. n. s.), Podle § 22 zák.
čís. 131/1931 sb. z. a n. má pracovní soud příslušnost svou zkoumati
z úřadu a táž povinnost stihá' soudy vyšší stolice v každém období
sporu [§ 28 čís. 3, § 33 odst. (2) J. Soudy ni'žších stolic se otázkou pří
slušnosti neobíraly. Soud odvolací považoval smlouvu za smlouvu služebnL Podle právního názoru nejvyššího soudu jde však v souzené věci
o sml:o Ul v u o dílo a spor nepatří vůbec před pracovní soudy,
pročež řízení o žalobě u oddělení okresního soudu pro pracovní spory
jakož i rozsudky nižších soudů jsou zmatečné (§ 28 čís, 3 zák. čís. 131/
1931 sb. z. a n. a § 477 čís. 3 c. ř, s., srov. sb, n, s. čís, 13.486), K této
zmatečnosti bylo hleděti z úřadu (§§ 471 čís. 7, 494, 513 c, ř. s. a § .35
zák. čís. 131/1931 sb, z. a n.).
Cís. 14050.
Pracovní soudy (zákon ze dne 4. července 1931, čís. 131 sb. z. a n.).
Usnesení, jimž řádný soud odmítl žalobu a limine lori pro to, že je
příslušný pracovní soud, není závazné pro pracovní soud.
Odmítl-Ii pak i pracovní soud a Iimine žalobu pro nepříslušnost a
zrušil-Ii krajský soud k žalobcovu rek1ursu usnesení pracovního soudu
a uložil mu, by žalobu na soud přijal a o ní jednal, neměl žalovaný proti
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to~uto us.?ese.?í re~urs, nebylo mu však zabráněno, by nevznesl
námltku nepříslusnostt pracovního soudu.
(Rozh. ze dne 14. prosince 1934, Rv II 710/33.)
.žalobu. o..vrá~ení autom?bilu zadala žalobkyně původně u kra'ského
so~du, Jen~ pa hml~e odmltl, maje za to, že podle žalobních údajů 'est

zazalo~a?y narok naroke,;, z poměru služebního. Napotom zadala jža-

IO,bkyne zal.~bu .u pracovnlho soudu, jenž ji rovněž a ]jmine odmítl ro
vecnou ?epnsl:;snost. Kra']ský soud k rekursu žalobkyně zrušil napad~né .
usnesem a nandIl pracovnímu soudu by žalobu na
d •.. I
.
· d IP'
'
sou pnja a o I1I
Je na.
r a c o.v n I s o u d uznal pak podle žaloby. O d vol a c í
~ o u. d napadeny roz.~ude.k p~tvryil a uvedl v otázce, o niž tu 'de
:. d u v o de C.h; O pnslusnostI vubec nelze již jednati poněvad.l .. :
jednou krajsky soud rozhodlo příslušnosti.
'
z jlZ
· N. e J vy Š š í•. s o .u' d k dovolání zrušil rozsudky obou nižších stolic
I s predchoZlm nzemm pro zmatečnost a odmítl žalobu.

která nenáleži před pracovní soudy (§ 28 čís. 3 zák. čís. 131/1931 sb.
z. a n.). A právě o to tu jde. Neboť věc by nepřislušela před pracovní
soud, kdyby žalovaný nebyl zaměstnancem žalobkyně nebo kdyby
spor nevznikl z poměru služebního neb pracovního. Prvni otázkou se
odvolací soud ovšem neobíral; avšak pokud jde o druhou otazku, dospěl k úsudku, že žalobkyně pro d a I a žalovanému sporné auto, jehož
vydání se domáhá, s výhradou vlastnického práva a nikoliv, že mu je
jen zapůjčila k cestovním účelům. Nejvyšší soud schvaluje tento závčr
a dodává, že jde ve skutečnosti o splátkový obchod ve smyslu zákona
ze dne 27. dubna 1896 čís. 70 ř. zák. Je-li tomu tak, neplyne zažalovaný
nárok z poměru služebniho nebo pracovního, nýbrž z jiného skutkového
a právního základu (z prodeje auta) a spor tento nenáleží před pracovní
soud (§ 1 zák. čís. 131/1931), třebaže prodej auta měl jakousi vzdálenou souvislost se služebním poměrem. Jde tu tedy o zmatečnost podíe
§ 28 čís. 3 zák. čís. 131/1931 sb. z. a n. a § 477 čís. 3 c. ř. s. a bylo
se usnésti, jak ve výroku uvedeno (§§ 477 prvý odstavec a 478, 513
c. ř. s.).

D ů vod y:

o,"žal~ba ~yla pŮ~odně.P?dá~a

čis.

u krajského soudu, jenž jí odmítl bez

Ino't~ze~1 ro u.s odu~od~enlm, ze podle údajú žalobnich jest nárok žaym ~platnovany narokem z poměru služebního Odnll'tl II' "'d .
soud a II .'
f
'. I
.
. - rany

není
.m J n e o r ~ za obu pro to, že jest ,příslušný pracovní soud'
·
toto Jeho usneselll závazné pro oracovní soud ,podle § 22 (2) 'k'
6s.131/1931 sb z a n '"j
bl'..
za.
·
"
: . . . , .Jez o ne y o ]lm rozhodnuto ve výroku účast~;I~I~rav~162m7o)cJ,pO vecn~ příslušnosti pracovního soudu (srov. ~b. n. s.,
.
a
• . raCOVlll soud na něJ'ž pak' I bk .
rozepři odmítl r
••• I bl'· .
• za o . yne vznesla právní
,,'
°vvnez za Ov II a lmme pro vecnou nepříslušnost a kra·sk'
SOUd k !elkubrsu zalobky~e. zrušil usnesení pracovního soudu a na~ídh
mu, b y za o u na soud pf1jal a o ní J' ednal Proti tomuto
'.
sice žalova " h
.
usnesenI nemel
•
. ny opr~v?e o prostředktJ (sb. n. s. 2108, 7035, 423) neb -10
~~~;sak ~'tm zahraneno, by nevznesl námitku nepříslušnosti pr;covnfhO
hodn~'jjez o a~l usnes enIm • ~rajsk~ho soudu nebylo pravoplatně ~oz•.
o o t a ze e ne p r I S I u sn o s t I pracovního
d
'b .
nanzeno J~n ustanovení roku o žalobě (§ 19 zák. čís. 131 /~~usbU' z n~ ~z
§ 431 prvy odstavec a § 130 druhý odstavec c ř s) Ž l ' "
'1'
teprve v o d vol' . . 'tk
. . .. a ovany vznes
o.
a ~ I naml u v.ěcné nepříslušnosti pracovního soudu
z dvou o
t
.
duvodu. a) ze nebyl zamestnancem žalobkyně n' b ~.

~~~~~~~~~~~k~mp~~Sk~~ ~ý~~r:~p~t~;';~:~v~~ř:n ž:ažt~IFa~i:ilr~E

v~ ver~ z pomeru sluzebnlho nebo pracovního. Podle § 33 d Yh' d t

zak. ČIS. 131/1931 nelze před odvolacím soud

. . . ~u

yo

savec _

příslušnosti soudu, která nebyla učiněna před ep~a~~~atl1llI nam] Itku ne-

kud jí nem .
d db' .
. nim SOU( em, p 0• a sou .
a t I Z ú řad u. Odvolací soud má i kd ž
y
to nebylo pred pmcovlllm soudem namítáno dbáti . u" d .'
tečnosti záleže"c'
t
• b
, z ra u Jen zma,
Jl I V om, ze ylo pracovním soudem rozhodnuto o věci ,
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Popřel-Ii žalovaný u prvého roku před okresním soudem obsah žaloby, navrhl-li jeji zamítnuti a odsouzeni nedostavivšiho se žalobce k uáhradě nákladů sporu, učinil·1i návrh na vyneseni rozsudku pro zmeškáni
a pak prohlásil, že ponechává spor v klidu, bylo toto prohlašeni bez
výMalUu pro rozhodnutí o návrhu na vydaní rozsudku pro zmeškání,
aniž záleželo na tom, že prvni soud neprohlásil jednání za skončené
podle § 193, prvý odstavec, c. ř. s. Následky zmeškání nebyly zhojeny
tím, že žalobce při následujicim roku vstoupil do jednání.

(Rozh. ze dne 19. prosince 1934, Rl 1499/34.)
Při

prvním ústním jednáni před okresním soudem dne 16. března
němuž se žalobce nedostavil, nawhla žalovaná, by byl vynesen
rozsudek pro zmeškání a by byl ponechán spor v klidu. K návrhu žalobcovu, by bylo v řízení pokračováno, nařídil soud prvé stolice rok na
27. května 1934, k němuž se obě strany dostavily. Při tomto roku zamítl
p r v Ý s o II d návrh žalované, by byl vydán rozsudek pro zmeškání,
ježto o návrhu tom nebylo rozhodnuto při zmeškaném stání dne 16.
března 1933, ježto žalovaná před vynesením rozsudku ponechala spor
v klidu, takže ve smyslu § 145 odstavec druhý c. ř. s. jsou následky
zameškání zhojeny, ana při dnešním roku žalující strana do jednání
vstoupila, neboť dnešní jednání jest s rokem předchozím pokládati se
zřetelem na skončení jednání za jeden celek. Rek u r sní s o u d
zrušil napadené usnesení a 1l'10žilprvému soudu, by věcně rozhodlo návrhu žalované na vynesení rozsudku pro zmeškání žalobce. D ů vod y:
Strana žalovaná při prvém ústním jednání, k němuž se strana žalující
"edostavila, navrhla současně vynesení rozsudku pro zmeškání a po! 933, k
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lH:,chání sp?ru v kli?u. Návrhy ty se navzájem nevylučují, neboť 'es!
dano stranam na vuh, pokud nebylo iednání skončeno v kterém~or
období sporu
ponechati
řízení v klidu (.§ 168 c . ř . s)
S' kl'd
'"
~.
.
.
"
, .
"
I em nzenr
JSou spOjeny pr~vm učmky přerušeného řízení (§ 163 c. ř. s.). Nemohl
prot? ~o~d pr~y rozhodo,vati již o návrhu na vynesení rozsudku pro
zmeskam. Kdyz pak ~,navrhu obmeškalé strany žalujíci, aby v řízení
byl? po kra čov ano, nanzen byl rok k ústnímu jednání ve smyslu § 169
~' r.. s., byl~'p.okrač?~ati, tam, kde jednání skončilo před ponecháním
, ,khdu a vyndlh tudlz navrhy, o nichž dosud rozhodnuto nebylo ted
navrh ,na vynesení rozsudku pro zmeškání. Neprávem má za to' prv.!'
soud;"ze ~odle § ,145 druhý odstavec c. ř. s, ponecháním sporu v klid~
a n.anzem~ nO,veho, roku k ústnímu jednání jsou následky zmeškání
zhOJeny; Tr~~aze na,v!h na ustanovení nového ústního jednáni podala
sh~n~ ~aIUjlCI, nemuze po návrhu žalované strany, by následky promeskam byly. v~ skut~k u~edeny, dostavením se pozdějším k roku násl~dky, ty ??Č!mh (nar. mm. sprav. ze dne 3. prosince 1897 čís. 25.801
mm, vest. CIS. 44). Bylo proto napadené usnesení zrušiti (§ 403
'
)
a na s~udu ,p:~ém bude, by o návrhu žalované strany věcně r~z;;o~L
Ne J v y s S I S o II d nevyhověl dovolacímu rekursu.

o ů vod y:
'. Podle Proto~olu o ústním jednání ze dne 16. března 1933 popřela
zalov,ana. obs~h zaloby, ~~~rhla její zamítnutí a odsouzení žalobce knáhr~de n~kladu sporu, uClmla pak návrh na vynesení rozsudku a prohlaslla,.ze p.onechává sp~r .v klidu. Toto prohlášení však bylo pro rozho~nuh o navrhu! na vydam rozsudku bez významu, Neboť podle § 168
~',r. s. mohou se strany smluvHi' na klidu řízení a jest taková úmluva
ucmno~.od on~ho .okamžiku, kdy se oznámí soudu oběma stranami. Není
te~y !re.ba oblfah se vývody, jež stěžovatel činí z předpokladu že.
ta,O~~. umluva na~tala mlčky. I kdyby tomu tak bylo, nemohla na~tati
jejl ucmnost, ,kdyz nebylo, tu'. ~znám~ní o b o u stran. Také předpo
(l~d t §. 170. c. r.. s; nebyl d~.n, jezto pravní zástupce žalované se dostavil
(,US n:mu jednam a byl pntomen až do jeho konce, podepsav protokol.
~ec mela ,se tak, jak?by onoho prohlášení žalované vůbec nebylo. Měl
L,dy prvl11 soud o navrhu rozhodnouti podle stavu, jaký tu byl až do,
:Iavrh~ ~" do, konce roku. Žalovaná ne,mohl.a nesprávným postupem soudu
j~k v p~lčme, jeho llsr;es~nl o khdu nzem, t. j. záznamem »Klid řízení«
pl1psa~ym a~ po ~za~rel11 ~rotokolu, které, nebyvší jí doručeno nemohlo
~:OÍI~I nabyti 'p.'avnl ~OCI, tak i v příčině pokračování v jedn'ání, proti
emuz neby: Pf1pu's~ny samostMný opravný prostředek (§ 130 druh'
~dstavec ,c, r. s.), bY,Í! zbavena výhody § 396 c. ř. s. Rozhodným b ]~
Jen, zda zalobce zmeskal rok a zda žalovaná učinila pl'edepsa' . Yh
Bylo proto b o '
,
ny navr .
vyznamu, ze první soud neprohlásil jednání za skončené'
( "~ : 93 pr,:"y.• cZ
?dst~v~c c. ř. s.) a že důsledkem toho bylo předcháze'ící
a r;asledujlCl J~dnal1l považovati za jeden celek (§ 193 druhý odsta~ec
c, r. s.). Nepravem tedy uznal první soud, že následky zmeškání byly

zhojeny tim, že žalobce při následujícím roku vstoupil do jedn~ni. Te~ic
názor nelze odůvodniti ustanovením § 145 druhý odstavec c. r., s., )ezto
zmeškaný přednes žalobcův měl býtipředsevzat u roku ze .10. brezna
1933 a mohl žalobce podle tohoto zákonného ustanovení Jej dohnal!
jen až do konce to hot o r o k u.
čís.
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Připočtení válečných let železničním zaměstnancům.
Pro vyměření pensijních požitků lze připočisti válečná pololetí za
jednotlivé kalendářní roky 1914 až 1918 jen ~ehdy a je.~ potud, jestliž:
dotčený pomocný zaměstnanec byl v tom 1«erem kalendamlm roce aspon
po šest měsiců ve skutečné činné službě státních drah.
Služební poměr provisorního železničního zaměstnance zanikl jeho
llwukováním k vojenské službě.

(Rozh. ze dne 19. prosince 1934, Rv 1 1571/32.)
Žalobce vstoupH do služeb rakouských státních drah dne 10. ,června
1907 za denní mzdu jako uhlíř ve výtopně, Dne 27. července 1914 byl
žalobce povolán' k vojenské válečné službě, kterou konal do 1. září
1915, kdy se vrátil do železniční služby, načež nastoupil opět válečnou
službu vojenskou dne 21. listopadu 1915, kterou konal až do 31. srpna
1918 a byl pak v železničních službách jako topič (topíTenský dělník)
až do 1. listopadu 1930, kdy byl přeložen do trvalé výslužby. PIi výměře pense byla mu' započtena jen pololetní válečná služba vojens,'<á
roku 1914. Žafobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na československem
státu i započtení čtyř dalších válečných pololetí za kalendářní reky 1915,
1916, 1917 a 1918, úhrnem z",počtení pěti válečných pololetí. Proce sní s o udp r v é s t o I i ce uznal podle žaloby, O ů vod y:
Jest zjištěno, že žalobci bylo započitáno do pensijní doby 1 válečné pololetí, celkem okrouhle 27 let, že žalobce žádal pak o započtení válečných
let do pense, že však jeho žádost byla ministerstvem železnk výnosem
ze dne 12. května 1931 zamítnuta z důvodu, že konal vojenskou válečnou
službu jako pomocný zaměstnanec a že jako takový nemá nároků na
započtení válečných pololetí za kalendářní roky 1915 až 1918. Jest ZJIštěno, že žalobce v době nastoupení vojenské válečné služby 28. čer
vence 1914 byl ve službách státních drah, že po zproštění z této služby
ihned slou'žH u státních drah dále a nepřetržitě až do pensionování, že
tedy 1. listopadu 1918 byl v aktivní službě železničnÍ. Podle § 1 zákona
ze dne 23. července 1919 čís. 457 sb. z. a n. postupují civilní státní
úřednici, kteři byli 1. listopadu 1918 v aktivní službě, za každý kalendářní rok 1914---1918, v němž byli aspoň šest měsíců v aktivní službě
civilní, nebo za této služby aspoň konali aktivní vojenskou službu, vždy
o půl roku dříve do vyšších služebních požitků než měli 1. října 1918.
Tato půlletí se připočítávají k celkové služební době pro výměr pen-
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síjních pož!tků. Ustano.ve?í ta platí podle § 5 odst. 3 cit. zákona obdob ~
I pro zamestnance statmch drah. Vy'nos ministerstva z~ I '
dne
'8 db, 192 "
e eznlC ze ne
j.
II n,a
1 CIS. 792/21 vysvětluje, že aktivnimi zaměstnanci
smysl~ z(akona .0 připočítání válečných let jsou zaměstnanci i trvale ust~e
Ilovem detmlÍlvm) I pomocní v denní mzdě kteřl' b I'
"
, I ~ :
I ]' t
d 19'
, y I V cmne s I1zbe
.. I~ opa u.
8 a od te doby nepřetržitě slouží. Nečiní se tudíž rozdíl
mezI deÍImÍ!vmml a pomocnými zaměstnanci žád'
1 ~b
"1'
~" ,
, a se jen s uz a vob
j enská
e . ne o CIVI m nepretrZlta. To vyslovuje i výnos ministerstva žeLzmc z~ dne~ 3. prosmce 1931. Zaměstnancům, kteří před nastou ením
VOjenske sluzby válečné byli již ve službách státních drah
P ~
',( d
'
,.
~
v pomeru
Provis
,
~rmm v enm mzde), jest pri propočítáni služební dob )ři očíst'
valečna pololetí podle nařízení ze dne ll. října 1919 čís 32 ~J4 Pb:
n
podle vy~osu býv. rak. ~in. žel. ze dne 1. dubna 1915' čís.' 6708 : ~e
Q~e ?O~ lIstopadu 1914 ČIS. 43.797 jest zaměstnance takové stavěti na
r~ven tem p:ovl~.ormm zaměstnancům, kteří nebyli nuceni službu u státnIch dr~h pr~fU'sl'Í! nast.oupením válečné služby. Předpokladem pro při
znaTI! valecnych pololeÍ! ve smyslu cit. vy'nosu j'est b dot č '
, t
panci b
't h
k"
,y
Y TI! zames '.
ez pru a u po u' oncem válečné služby nastoupili službu u státTI!c~h ,drah; Z osobní?o spisu žalobce a souhlasným řednesem stran
~J1'steno,. ze jeho, sluzba byla nepřetržitá, že ihned po PSluŽbě vojenské
l.ast?upIl u ,stat~lch drah,což ostatně mu přiznáno i ensi'ním fondem
ktery Z~PO~lt~V~ d~bu od 1. ledna 1909 do 31. října 1~30, ~ímž zároveň
fond pnznava, ze zalobce I v době vojenské slu'žby b I akt"
,.
zencem dra'h P
'd~'
"
,
y
Ivmm zn.
"
y, rov,:.'ecl nanzem k zákonu čís. 457/19 ze dne ll. ří'na
191,9 os, ~2.094 (i?n~. 8) stanoví, Že dělníci, kteří 1. listopadu lJ18
vylI ve sluzb~Ch~ stat?lch drah, postupují za každý kalendářní rok 1914
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sb. z. a n., o výnos ministerstva železnic ze dne 18, dubna 1921 čís,
792/21, ze dne .3. prosince 1921 čís. 64.231-1/3, prováděcí nařízeni
k zákonu' čís, 457/1919 ze dne ll. října 1919 čís. 32,094 a o výnos ze
clne 14. března 1921 čís. 870-1/4, dospěl k názoru, že žaloba o vpočtení
válečných půlletí jest odůvodněna, Strana žalovaná napadá správnost
tohoto názoru, poukazujíc k ustanovení § 1 čís. 1 zákona čís. 457/1919,
podle něhož civilní státní zaměstnanci, kteří byli 1. listopadu 1918
v aktivní službě, postupují za každý kalendářní rok 1914-1918, v němž
byli aspoň po šest měsíců v aktivní státní služhě civilní nebo za této
služby konali aktivní vojenskou službu, vždy o půl roku dříve do vyšších
služebních požitků, než měli 1. října 1918 a že tato půlletí připočítávají
se též k celkové služební době pro vyměření pensijních požitků. Z toho
a z výnosu ministerstva železnic čís, 32.094/21 dovozuje žalovaná strana,
že podmínkou pro uznání výhody bylo, by zaměstnance byl dne I, listopadu 1918 v aktivní službě, a by tato služha trvala aspoň šest měsíců
v každém kalendářním roce 1914-1918, a dospívá konečně k názoru,
že podmínkou pro vpočítání válečných pololetí jest trvání služebního
pqměru za výkonu vojenské služby, což však v souzeném případě nenastalo proto, že následkem nastoupení vojenské válečné služby nastal
II žalobce jako provisorního zaměstnance podle § 88 odst. 8, správně 7,
služebního řádu zánik slu~ebního poměru a po nastoupení civilni služby
opět nový poměr slu,žební. Soud odvolací nepokládá výtku nesprávného
právního posouzení za oprávněnou. Netřeba se zabývati otázkou, zda
žalobcův poměr služební podle § 88 odst. (7) služ, řádu povolánímžalobce k válečné službě voj enské zanikl čili nic, Výnos čís. 6708/4 ze dne
I. dubna 1915 nemění nic na tomto ustanovení, avšak nařizuje, by oněm
zaměstnancům, u nichž služební poměr následkem povolání k válečné
službě byl rozvázán a kteří po vykonání válečné služby ihned do civilní
služby nastoupili, započítán byl čas ve válečné službě strávený do po'
vyšovacích lhůt, a lze připustiti, že tento výnos týká se jen započtení
válečné služby do postupu ve mzdě. Doplněk prováděcího nařízení Č, j.
870-1/4 z r. 1921 stanoví ohledně výhod, jež poskytuje zákon čís. 457/
1919 v oboru odpočivných a zaopatřovacích požitků pod B. odst. 2, že
pomocným zaměstnancům, kteří se z vojenské služby vrátili a službu
nastoupili před 1. listopadem 1918 a byli ve službě státních drah dne
1. listopadu 1918, náleží nárok na připočtení válečných pololetí jen
za dobu, po, kterou byli za války ve skutečné činné službě státních drah.
Jest souhlasiti s prvým soudem, že zaměstnanci, kteří služhu válečnou
konali, byli podle toho ve zřejmé nevýhodě proti zaměstnancům, kteří
válečnou službu nekonali. Tuto nesrovnalost odstranil však především
výnos čís, 792/1921, který nestanoví jen, že pomocným zaměstnancům,
kteří se vrátili po 1. listopadu 1918, nárok na výhody připočítání válečných let nepřísluší, nýbrž stanoví též, že aktivnimi zaměstnanci ve
smyslu zákona o propočítání služebních let jsou, zaměstnanci i definitivní, i pomocní, kteří byli v činné službě dne 1. listopadu 1918 a od té
doby nepřetržitě slouží. Již z toho plyne, že i takovýmto pomocným
zaměstnancům jest válečná pololetí připočítati jako definitivním zaměstClv(\n! rozbodnud XVI.
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tedy ve smyslu odstavce A výnosu čís. 870-1/4. Každá pochybnost jest však v té příčině odstraněna výnosem ze dne 3. prosince 1921
čís. 64.23 I -1/3, podle něhož provísorním zaměstnancům za předpokladu,
že dne 1. ledna 1921 byli ustanoveni defínitivními, což u žalobce jest
splněno, připočísti jest při propočítáni služební doby válečná půlleti ve
smyslu výnosu ze dne ll. října 1919 čís. 32.094 z důvodu, že zaměst
nance takové jest na roveň stavěti těm provisorním zaměstnancům, kteří
nebyli nuceni službu u státních drah přerušití nastoupenim válečné
služby. že žalobce další podmínku neprodleného nastoupení slll'žby
u státních drah po ukončení služby válečné splnil, je zjištěno. Že by měl
tento výnos čís. 64.231-1/3 význam jen pro výši aktivních požitků, z výnosu patrno není, naopak výnosem tím jsou takovíto pomocni zaměst
nanci postaveni úplně na roveň zaměstnancům v odstavci B 1. výnosu
čís. 870-1/4 uvedeným. žalobci přísluší tudíž nárok na započtení váleč
ných půlletí i za léta 1915, 1916, 1917 a 1918, v nichž službu válečnou
konal, pokud nekonal slu'žbu' u dráhy.
N e j v y Š š í s o II d žalobu zamitl.
D

ů

vod y:

Dovolatel právem uplatňuje dovolací důvod podle § 503 čís. 4 c. ř. s.,
odvolací soud neposoudil věc správně po stránce právní a zejména nevyložil správně význam výnosů ministerstva železnic ze dne'
18. dubna 1921 čís. 792 a ze dne 3. prosince 1921 čís. 64.231-1/3. V zákoně ze dne 23. července 1919 čís. 457 sb. z. a n. o připočtení válečných
let státním zaměstnancům bylo v § 1 odst. (I) ustanoveno, že civilní
státní úředníci, kteří byli 1. listopadu 1918 v aktivní službě, postupuji
za kaŽdý kalendářní rok 1914 až 1918, v němž byli aspoň po šest měsíců
v aktivní státní službě civilní nebo za této služby konali aktivní vojenskou službu a, jsou-Ii podrobeni ročnímu kvalifikování, vykazují -.
po případě v rekva]j,fikac1 - kvalifikaci aspoň dobrou, vždy o půl roku
dříve do vyšších služebních požitků, než měli 1. října 1918, a že tato
půlletí se připočítávají též k celkové služební době pro vyměření pensijních požitků, ač-li nepřísluší jíž nárok na započtení celého roku z dů
vodů služby vojenské. Podle § 5 odst. (3) platí tato ustanovení obdobně
i pro všechny ostatní civilní státní zřízence, počítajíc v to i veškeré
zaměstnance ve státních závodech i podnicích a fondech státem spravovaných, tedy i pro zaměstnance státní správy železničnÍ. Pro obor
státní správy železniční byl zákon čís. 457/1919 sb. z. a n. proveden
nai'ízením ministerstva železnic ze dne ll. října 1919 čís. 32.094, uveřejněným v Úředním věstníku minísterstva železnic čís. 43 ze dne 16.
října 1919. Pro souzený pří-pad, v němž jde o topírenského dělníka, má
z něho rozhodný význam ustanovení o d s t a v c e 8, v němž se praví,
že dělníci, kteří byJi. 1. listopadu 1918 ve službě státních drah, postupujf
za každý kalendářní ·rok 1914 až 1918, vně m ž byl i a s p o ň po
li e s t fl1J ě s í c ů ves I uže b ním p o měr u u stá t n í· c II dra ll,.
vždy o půl roku dříve do vyšší stupnice mzdové, než měli 1. října 1918,
neboť
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, .. .. k ce'kové služebni době pro vy'e ta t o půlletí se připočítavaj1 .~:. nafízeni minísterstva železn~c
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j é s I u ž běs tát n í c h drah. Ta Ob pr n a jejích smysl jest jasny:
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o nichž se již dříve stala zmínka, Pokud se v tomto výnosu dále praví,
že zaměstnance, kteří před nastoupením vojenské služby válečně byli
již ve službách státních drah v poměru provisorním (v denní mzdě),
jest naroveň stavěti těm provisorním zaměstnancům, kteří nebyli nuceni
službu u státních drah přerušiti nastoupením válečné služby, nemá to
význam pro posouzení žalobního nároku na připočteni v á leč n Ý c h
půl let í d ope n s e, neboť i z poukazu na výnos b}valého rakouského mini'sterstva železnic ze dne I, dubna 1915 čís, 6708 plyne, že tu
bylo míněno započtení dob Y v á leč n é s I u ž b y, a to jen d o p os tup o v Ý chl h ů t. Po tomto \'ýkladu jest se obírati ještě otázkou,
zda žalobcův služební poměr zariki jeho narukováním k vojenské službě
podle ustanovení § 88 služ, řádu pro zaměstnance státních drah, kteroužto otázkou se odvolací soud pro svůj odchylný názor nezabýval.
Podle § 88 odst. 6 služ, řádu jest služební poměr provisorních zaměst
nanců, jakým byl žalobce, považovati za z ruš e n Ý dnem jejich na_
rukováni k vojenské službě, V odst. 7 § 88 se dále pmví, že co do nároků na pensijní fond jest ke všem provisorním zaměstnancům, s výjimkou úřednických čekatelů, přihlížeti' jako k vypovězeným, Podle
§ 121 b) služ, řádu zaniká vypovědí služební poměr. Tato ustanovení
služebního řádu platila v době, o kterou v tomto sporu jde, nebyla změ
něna předpisy o připočteni válečných půlletí a platí dosud (viz rozh,
čís, 9343 sb, n, s,), Niižšími soudy bylo zjištěno, že žalobce konal válečnou službu od 28, července 1914 do 1. září 1915, že se dne 1. září
1915 vrátil do železniční služby, že však dne 21. listopadu 1915 nastoupU opět vojenskou válečnou službu, a konal ji až do 31. srpna 1918,
Z toho plyne, že žalobce v roce 1915 byl ve služebním poměru u státních drah jen po dobu od 1. září do 21. li,stopadu, tedy méně než 6 mě
síců, že v letech 1916 a 1917 nebyl vůbec ve skutečné činné službě
u státních drah a že v roce 1918 byl v této službě teprve od 31. srpna
1918, tedy zase méně než 6 měsíců, Podle zásad právě vyložených nepřísluší tedy žalobci právní nárok na připočtení válečných pololetí za
kalendářní roky 1915, 1916, 1917 a 1918 a jeho žalobu bylo jako neodůvodněnou zamítnouti, Pro úplnost se dodává, že pro posouzení
oprávněnosti žalobního nároku může býti rozhodným jen skutečný právní
stav, nikoliv úvaha o tom, zda by snad zaměstnanec, jenž konal válečnou službu, byl v nevýhodě proti těm, kdož službu tu nekonali.
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I I ť d ense ale prvy sou pr
"
,
" I
válečných po o e I o,~ '.'
Id'
plněny jest připočtem va ec~
zeném případě, ostatm predpok
J~ou'l~čných 'let. Namítá-Ii žalovana
ných pololetí jen dů~ledťe,~:tf~~I:C~~ nemělo jiný účinek než ,zapo~
strana, že zakouipe,nI r~, u ,
r se tak zakoupil si tím i valecne
čtení do pense, prehlIzI" ze stal~i ~čísti d~ pense, neboť tim odpadla
polo,letí 1915 a Jest ,!,U I' toto P P, ní služebního pomě.ru podle § 88
jediná překážka proh tomu, ,preru~e (fkť ně) v tomto ohledu přerušen
'6) služ, řádu, a jeho služebnI p.omer ,I' IV
'k vC'IS 457/1919 v odů\
,
k alll vynosy a za,
.
rtebyl. Hledí-Ii se ,tak na ve~kPa 't ané nejsoll vyhovění žalobě na pfevodnění n<ťpadeneho roz~u "u CI?V 'ení služebního poměru za výkon~
kážku, i pokud př~dpokladkaJl ~edPč:epr~fmo ve prospěch žalobcuv, i kdyz
,
k'e s Iuz'by
SVti I 'Iečných pololetI," lIm spIse pa,
k po vOjens
, '" Jmak pa
.. "t"
se netýkají pfave Jen pnpocI anI va
kud se ho týkají.
dl
t' zce
obnovil rozsudek prvého soudu a uve v o a ,
Nejvyšší S O U d
u niž tu jde, v
v

a.i

oV

důvodech:
ČS.
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Služební poměry železničních zaměstnanců.
Z ustanovení § 88 odstavec 8 služ. řádu pro žel. zaOl. nelze vyvozovati, že toto ustanovení má i ten význam, že služební poměr provisornlho zaměstnance nebyl přes výslovný zákaz odst. 6 § 88 služ. řádu
zrušen a že si lze zakoupiti nejen dobu členstvi v pensijním fondu, nýbrž
i výhodu připočtení válečných půlletí a dokonce i trvání služebního
poměru.

(Rozh, ze dne 19, prosince 1934, Rv I 2150;32,)

,
I ' b ' poměr provisorních zapodle § 88 odst. 6 služ, řádu Jes! s uztie Z~I z ruŠ e n Ý dnem jejich
'k' m byl žalobce povazova
"do
městnan~u; Ja y, .
, I 'b' 'V odst. 7 § 88 se dále pravI, ze co ,
narukovam k vOJenske s .liZ ť.
rovisorním zaměstnancum, s vynároků na pensijní fond jest ~e v~en;,Pť 'ako k vypovězeným, podle
jimkou úřednických čekat;lu" Pfl?~rsľuiební poměr. Tato ustanovení
~ 121 b) služ, řádu zal1l'ka vypovke
t mto sporu JOde nebyla změ
'h" d I tila v době o t erou v o '
"h
služebnr o ra u 'P a" '
' ; I • , h půlletí a plati dosud (VIZ roz '
něna předpisy o pnpoctenI v~ ee;~~ ce 8 § 88 služebniho řádu nebylo
čís, 9343 sb, n, s,), UstanovenI o s V
o

v

o
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soudem odvolaCÍm vyloženo správně Tot

.

o

připočtení válečných půlletí ani otázky trv~n~S!~n:,vben., Se vUb,ec ne~ýká

upravuje započtení celého období vojenské váleč~z: Sf'~~ p~meru, nybrž
takové provisorní zaměstnance státních drah .e .. ~~ ~ ,o 6Je.nse pro
by! z:ušen narukováním k vojenské službě a kt~řle~;c z s uzedlnl pon: ě ;
pnspevky. Takoví provisor'
,
"
. ~.evyzve I penslJnr

~~l;~~~;; ~~U~%ud~e:t~~j;:~~;~~:1:~1~s~~;2~~~~I~íF~70~n{~t~de~~

merenych splátkách a, učiní-Jí tak tedy se 'im za o~ ov~ ne o v pn-

~~b~ ~~:~í ;áfeežne~?c~f~ ~on,du. J?~

~ ~J,st. (8~t~I;:!~n1~:~á~~

tedy
8
.
po dobu celé vojen;ké Vál~~:éos:!u~~CyhOvlanl clensktvl v ~en~iďním fondu
nelze " k
. ,
, a e z pos ytnutr teto vyhody
.'
mla, vyv~zovatr, ze dotyčné ustanoveni slu'žebního řádu m' . t
"yznam, ze sluzební poměr t k ' h '
a I en
přes výslovný předpis odstavc~ ~v§ :8 ~~~~ls,o,rgíllO z,aměst~an:e nebyl
koupiti nejen dobu členství v ensi"ním z. ra u ,zr,:sen ~ ze, SI lze započtení válečných půlIetí a doJ6nce \ trvI~fdf', n6b;~ take ~yhodu při
z'e '
n' apaden'
s u, ze nr' o pomeru.
K tomu
, Jest, připomenouti,
y r ozsu d ek nep"
I'
,

j;;j~~~e~~< ~~~~~~~~hOP~~~~un:~~~~~~~~~m s~ ~it;nn~~ ~l~;~ě~ n~~~~em

nIch zaměstnanců z ruš u j e. Není s orné ' ,uze nI pomer prov!sorzaměstnanec státních drah (d'l 'k Pd
; ze zal obce lako prov!Sorní
službu dne 28. července 1914 ean~e za en?! mzdu) nastoupH vojenskou
drah nastoupil teprve dne 15. září I~~; ~lk~avrát!l a Sl,':ž?u u státních
byl ve služebním, oměru u st"
' a ze v kalendarnrm roce 1915
Nepřísluší mu te~y právní na,t~~h
drahJJo dobu kratSi než šest měsíců.
r
kalendářní rok 1915 a žalob: b I na pnpočtení vál~čného pololetí za
zamítnuta,
y a rozsudkem prvnrho soudu právem
čís.

děkanského úřadu v Ž. Tento důkaz byl v první stolici sice při
ale nebyl proveden, ač první soud podle výpovědi svědkyně
:I>.nežky Sch-ové zjisti!, že milenec josef Sch. v kritické době s nemanželskou matkou skutečně tělesně obcoval. Jest věcí soudů, by přednes
strany po ,právní stránce kvalifikovaly. Z onoho přednesu vyplývá, že
žalovaný nastoupil protidůkaz čerpaný z § 164 obč. zák., totiž, že nemůže býti otcem, ježto je tu plný důkaz o otcovství jiného. Nelze soulilasiti s odvolacím soudem, že byl byl žalovaný musil také tvrditi, že
se zápis do matriky stal za předpokladů § 164 obč. zák. jakmile byl
zapis tvrzen a dokazován, jakmile byl nastoupen protidůkaz podle § 164
obč. zák., nelze ukvapeně usuzovati na bezvýznamnost zápisu, dokud
nebyl zjištěn. Vždyť není vyloučeno, že zápis odpovídá všem předpo
kladům zákona. Nebylo ovšem lze prováděti O tom i důkaz výslechem
milence josefa Sch-a, jak to dovolání vytýká, neboť důkaz len nebyl
nabídnut v první stolici a jeho nabízení v opravných stolicích je nepří
pustné (§§ 482 druhý odstavec a 504 druhý odstavec c, ř. s.), Není zmatečností, jak dovolání míni, že nebyl proveden důkaz již připuštěný,
neboť tím není odůvodněn žádný z důvodů zmatečnosti podle § 477
é. ř. s. Ale dovolatel uplatňuje též, že odvolací soud, jak již první soud
měl učiniti, měl zjistiti, zda Seh, byl zapsán do matriky, a že nabidnutý
jím důkaz o zápisu jest pro posouzení sporu významný. Z toho je patrno, že vytýkal neprovedeni důkazu dotazem u děkanského úřadu v Z.
též jako vadu odvolacího řízení, která tu skutečně jest, neboť neprovedení nabídnutého důkazu o skutečnostech, které mohou míti význam
pro rozhodnutí sporu, jest vadou řízení podle § 496 čís. 2 a § 503 čís. 2
c ř, s" která byla způsobilá zameziti úplné vysvětlení a důkladné posouzení rozepře.

(azem
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,
Jde o vadu odvolacího řízení podle § 503 "
veden důkaz o přednesu žalovaného V
CIS. 2.. ~. ,r., s., nebyl-li prootcovství, že do matriky byl jako ote e spo~ Ov ZJlS~?1 nemanželského
vaný zárOveň netvrdil že se zápis do C z~p~anstanekdo i':.ný, třebaže žalo-,
obč. zák.
'
ma r y l za predpokladu § 164
(Rozh. ze dne 19. prosince 1934, Rl' I 2551/34,)
Zalobě o uznání nemanželského t
'
i ž š í ,s o u d Y vyhověly,
o covstV! a o placení výživného o b a
Ne J vy Š š 1 s o u d zrušil rozsudk ob
""
soudu prvé stolice by o ní dále' d' lY
ou llIzslch soudů a vrátil věc
,
Je na a znovu rozhodL
II

Důl' o d y:

. Dovolatel přednesl v řízení před rvní
'
lako otec nezletHé žalobkyně zapsán JP fm soude~, ze do matri,ky byl
Ose Sch. Nabldl o tom důkaz do-

I]

puštěn,

čis.
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Přj bankovním depositu (cenných papírů) může jíti o úhrnkové depositum, sběrné depositum a nepravidelnou úschovu. Znaky těchto
odrůd.

Byly-Ii v depositu banky u anglického bankéře uloženy jen cenné
papíry jejich komitenti!, šlo o tak zv. sběrné depositum. Komitenti nepozbyli vlastnictví k cenným papírům a stíhají je následky sekvestrace
a desekvestracecenných papirů v Anglii jako náhoda (§ 1311 obě. zák.).
(Rozh, ze dne 19, prosince 1934, Rv II 806/32,)
žalobce domáhal se na žalované bance náhrady škody, jež mu vzešla
tím, že za války byly v Anglii sekvestrovány steelky (Stee] Corporation
common shares), jež žalovaná převzala roku 1912 pro žalobce na jeho
příkaz od banky V, a uložila je v depot II své londýnské banky. Zaloba
byla zamítnuta s o II d Y vše c h tří s t o I i c, Ne j v y Š š í m s o u dem z těchto

_

důvodů:

Nižši soudy správně dovodily ze zjištěných skutečností, že tim, že
žalovaná v roce 1912 převzala pro žalobce na jeho přikaz od banky V.
120 ku'sů steelek a uložila je v depot u své londýnské banky Swiss
Bankverein, došlo mezi stranami k ujednání smlouvy schovaci, což žalobce v dovoláni sám doznává. Jde jen o to, zda byla sjednána pravidelná smlouva schovací (depositum regulare) či nepravidelná (depositum irregulare). Jde-Ii o úschovu jistého množství zastupitelných věcí,
zejména cennS'ch papírů, jak tomu je při bankovním depositu, o něž tu
šlo, jest rozeznávati, jak správně doličuje napadený rozsudek, tři odrůdy (srov. Klang, Komentář k obč. zák. § 959 II., Ehrenzweig Oas Recht
der Schuldverhiiltnisse § 358, MayI', Lehrbuch des biirgerlichen Rechtes
II. svazek § 364, SChey, Die Obligationsverhaltnisse § 54), úhrnkové
depositum (Summendepot), sběrné depositum (Sammeldepot), a nepravidelnou úschovu. Při úhrnkovém deposi1tu' se zavazuje příjemce chovati k použití ukladatele stále odděleně od vlastního majetku jako cizí
věc ne sice právě kusy převzaté, avšak týž počet kusů stejného dmhu,
ukladatel zůstává při depositu tom vlastníkem, nepřecházi tudíž při něm
vlastnictví na schovatele, nýbrž jen oprávnění k výměně jednotlivých
kusů. Při sběrném depositu odpadá povínnost k oddělené úschově jednotlivého depa ukladatelova, nýbrž děje se úschova převzatých kusli
s věcmi stejného druhu jiných ukladatelů, takže i při depositu tom nestane se schovatel vlastníkem převzatých věcí, nýbrž vzejde smíšením
spoluvlastnictví všech ukladatelů na hromadné věci (Gesamtsache -§ 415 obč. zák.), Oba tyto způsoby úschovy jest pokládati za pravidelnou smlouvu schovací, ježto při nich schovatel nenabývá vlastnictví
na uschované věci. Jinak jest tomu při nepravidelné smlouvě schovací,
při níž se stane schovatel vlastníkem uložených kusů. O takové smlouvě
se mluvi tehdy, může-Ii schova·tel s věcmi do úschovy mu danými volně
"akládati, zejména je zciziti, aniž by byl ,povinen, je ihned nahraditi
věcmi stejného druhu, a stihá ho jen povinnost, by vždy choval k použití ukladatele s.tejný počet kusů téhož dfllhu. V zápůjčku podle § 959
obč. zák. přeměňuje se smlouva schovací jen tehdy, nejsou-Ii tu před
poklady nepravidelné smlouvy schovaci. Jde o to, o jaké depositum šlo
v projednávaném případě. Je zjištěno, že žalovaná uložila 120 steelek
pro žalobce převzatých do depa u svého londýnskéhochankéře Swiss
Bankvereinu, že v depot tom nebyly uloženy zádné Její vlastní cenné
papíry, nýbrž jen steelky jejích komitentů. Ze zjištění těch plyne, při
hlíží-Ii se k právním vývodům vpředu uvedeným, že sporných 120 steeJek
bylo uloženo ve sběrném depositu, že jich uložením v tomto depo! nepozbyl žalobce vlastnietví k steelkám a že proto následky sekvestrace
a desekvestrace v Anglii jako náhoda (ví s major) sběhnuvší se v jeho
m1ťjetku, stíhá jeho a nikoli žalovanou podle § 1311 obé. zák. žalovaná
podle svých obchodních podmínek nebyla povinna přičleniti sporné
steelky k svým cenným papírům, nýbrž byla oprávněna uložiti je ve
sběrném depot svých komitentů, To,že žalovaná v dopise ze dne 12,
října 1921 oznaéov1ťla sporné steelky jako své vlastnictví, je bez výe
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"
v 'ak' tu ve skutečnosti byl, a nenamu ježto rozhodný le pra~m
óIsavadní vlastnictví steelek na
~ohlo 'na základě tohot? dopISU pn"JI I . v odporujíCi tehdejšímu prav'alovanou, neboť šlo o ledno~tr~nny pr?~~o dopisu došlého bance .dn,:
~límu názoru žalobcovu, pk:p yne 's~ z 13 srpna 1920, podle mchz
18. ledna 1919 a z jeho da~~lbo td°Íe~ Tvrz~ní dovolatelovo, že podal
se sám považovval za vl~s~m a s ee
do i.su jejímu z 12. říjn~ 1921,
m
na žalovano.u .zalobu I?rave vzhl~~t u žalob~e vyvolati omyl a take ~evy
odporuje splsum. DopIS ten nem č' Vlastnietví k steelkám uplatnovaL
V banka V. byla vlastmcl
l l'ežto v řízení desekvestra ~In: k t
VO la ,
k
.
dovolam
omu, ze
b'
Pokud žalobce pOli ~Zll'le ~
. schov žalované, nelze se Z1ť
sporných steel~k n.e;;, le prevedlas~.~r~ dovoktel v prvé stolici nic bhzvatí tvrzením hm:vt~zto v tom:~to také nic nezjistily, takže ne:ze dovošího neuvedl a mzsl ~?udy. P
'schovu steelek II banky V. 810. Z nelacÍmu soudu posoudItI, olakou u· v
oné banky měl žalobce lomsporného přednesu, svtran le~ ply~eh:epř~kaz převzala, zaplatívši ba~ce
bardni konto, ktere zal ovana na le
o že žalovanou od banky V. preuh
žalobcův
92.000
Kč.
je
nesP,ortn
, . o dluh zValobcův 92.000 Kč.
dl
V.
I VOl ., za zas avU pl'
ť
v.zaté cenné papíry s OUZI y, II ' .
Vlastních věcech věřitele, nebo
.ežto nelze zříditi zástavm pravo n~ h v'ecech kromě případu § 1446
J
,
'
.
vné l'en na C I Z I C ,
kl'
zástavm pravo Je moz .
. ' . v I vaná ři převzetí steelek po aobč. zák., o který tu' neld~, vmusela za ~ ké . pokládala, pl'ijavší je o~
dati steelky za vlastmctvl zalobce ap ~ ] 'zor žalobcův že žalovana
.
- I bcův dluh ravnl na
'. ,
'.
něho jako zastavu za za o
v vz~la stala se jich vlastmcl, nema vve
tím že steelky od bank~v~; pre dO' k tkového ·podkladu. Pokud za,
"Vt' ' h nlzslch sou u s u
-' '
spisech a ve zlls emc, "
k zv za'išťovaciho převlastnem, prelobce poukazuje na p~avm ut~a~ ta I ni~ /prvé stolici. Rovně,~ je b~z
blíží že v tomto smeru nep~e nes t
' uvedené v jeho pnpravnem
,
,
k
d volateluv na vrzem
..
významny pou az o . . . o
biankotransferem vzniká kupCI len
spise, že nákupem cerÍ1hkatu"Steel~~ ž s certifikáty Steels (steelkaml)
právO' odběru protI komlsronarovl,: Y uhlase se žalovanou uznával,
se obchoduje, a když dovolat~\ s,am '~n s~vrdil že vlastnictví k nim naže k nim možno nabý!t vlastmc VI a
d o d;lší požadovanou náhradu
byla žalovaná a nikoliv on. Pokud pa ,1 e rušila smlouvu schovací s !Jím
škody neprokázal žalobce, že ža,lo,valnba po omyl bankou že mu .předk'
edent za o ce v
'
~
uzavřenou a o nela em ~vč'f o desekvestraci jako vlastník, nemuze
stírala, že má práv~v za, 1'0 1 I u věci řeči; stíhá proto, jak již bylo
býti vzhle~em k vyh~e~em~ats:~vsekvestrací snad vzešla, podle § ~311
uvedeno, skod.a, ktera ov,oh K ůli úplnosti se jen ještě podotyka, .z<;
obč. zák, len leh?v~amotne o:'s ~985 7414, 10.566, 11281 sb. n. s., l,e~
rozhodnutI nelvysslho soud: ~I. t' č~ desekvestrace cenný·ch papl:.u
se týkají se~ve~trace, po ~" ~en/ rojednávaný případ, neboť v P;Iv Anglii ulozenych, nedopa ~J1 , P ř šena 'ežto žaloba byla zamlt:
pwdě čís, 6928 n:byla spor?a ~tazka s~oru ~!prokázal československ~
nuta již z toho duvodu, ze zalo ce lve t Ik v AnglH prodány pro dlUH
~tátní občanství, vpřipad,ě 7414
~,~~y pasivni, v případě 10.566
banky, jejíž konto bylo pn vypu nU I \ a

s!a:/
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šlo o kup steelek a bank
.
.
a v případě 11
a vstoupIla do obchodu . k
papíry banky .281 byly cenné papíry komitent: ~ samokontrahentka
ml seny s vlastními
.
čís. 14056.

Kupitel novosta b
o
prodateli náhr d ':' y nemuze bez zvláštní úml
.
dění části rd a u nakladů na pořízeni chOdník
~vy uplatň?vati proti
vRoru.
u,
rardy, kanalu a dláž( ozh. ze dne 20
. prosince 1934, Rv I 2403/32.)
o

°

Proti žalobě prodatelk
nedoplatku kupní cen n y.nov?stavby, jíž se -domáhala n
.
dávkl!! na náhr~du
d,amltia zalovaná započtením
., a kuplteIce
dění. O ba n
o ~a a u na pořízení chodníku oh ;zajem~ou pohleuvedl v otázce z ~ I So o u d y uznaly podle žaloby ~a
k~nalu a dláž..
nalézací
,n~z tu jde, v d tl vod ech"
v,o j a c I s o u d
stavec US~~~~V~j~sp:avně vykládal odst. lIl. k~p!a~o~fna ltplatňuje, že
kromě pohledáv' " ~e prodatelka ručí za to že na
~uvy. Tento odnižádné ať j'aké~~lk lanky H., které Se přejí~á k zapPľo a~e nemovitosti
acenl a k Zúročen'
,
o IV jména dluh bO
DOU, a taková břemena b
. y, remena a jinaké láv
I,
Již z tohoto dosl o
y bylo okamžitě na vlastní n 'kl azky neváz_
žalované náklad na v~1 ,P.do plyne, že žalobkyně jest z~ }~y odstraniti.

to ,J'

l'

~~n;,~·o Přihlédne:li Se a: :~'o~~~~c:~~d~~o~ a. O~Vodňov~a~~a~:n:tf~n~~
náreží istř~č!~~' zZaeří~e;i »~i~~k\ZáV~Zky«:
lt7rév~~~~~~t~ ž~~žgt p~-

1:

S?uhlasiti. Mluví-Ii s .
eI?! o vyvody však odvoh,'
. o yon.e,
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směru souhlasí dovolací soud s výkladem soudu odvolaciho, zepřihlíží-li se k onomu negativnímu zjištění. Nárok na náhradu
nákladů na pořízení chodníku, ohrady, kanálu a dlážděni části dvoru
nelze vyvozovati ani z dtlvodu správy (§§ 922,923 obč. zák.) , ježto
podle zjištění nižších soudů dům byl prodán tak, jak byl, a prodatelka
nevzala na sebe závazek k dokončení stavby tak, aby dům odpovídal
stavebně policejním předpisům. Pokud v tomto směru dovolatelka nepřípustně brojí proti hodnocení cttlkazů nižšími soudy, neprovádí podie
zákona ani dovolací důvod podle § 503 čís. 4 c. ř. s., ani jiný z dovolacích důvodů v § 503 c. ř. s. výčetmo uvedených. úmysl kupitelky není

V tom
jména,

rozhodným, pokud nebyl jasně prohlášen (§ 869 obč. zák.). Je tedy bez
významu,' zda šlo o vady nápadné (§ 928 obě. zák.), čili nic, aniž nelze
tvrzený nárok opříti o ustanovení druhé věty § 923 obě. zák., poněvadž
nešlo o obvyklé vady nebo břemena, neboť podobné doplnění stavby
se podle stavebního řádu nařizuje u každé novostavby.
čis.
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Pensijní pojištění.
Zákaz započteni na smluvní plněni ve smyslu § 118 odstavec (2)
zákona ze dne 21. února 1929, čís. 26 sb. z. a n" neplatí, má-Ii podle
§ 177 a) zákona čís. 26/1929 sb. z. a n. v doslovu čl. L zákona ze dne
14. července 1931, čís. 125 sb. z. a n., býti provedeno zvýšeni dávek
pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, odpovidajicí započtení poloviny nepojištěné služební doby.
(Rozh. ze dne 20. prosince 1934, Rv I 1174/33.)
Žalobce byl zaměstnán na harachovském panstvi, posléze jako vrchní
správce. Po skončení činné služby byly mu vypláceny žalovaným majitelem 'panství zaopatřovací požitky. Když byly výměrem
Všeobecného pensijního ústavu v Praze dne 6. května 1932 žalobcí zvýšény zaopatřovací požitky na základě zákona čís. 125/31 sb. z. a n.
o požitky získané započtením nepojištěné služebni doby o 5.100 Kč
ročně, tudíž o 425 Kč měsíčně, oznámil žalovaný žalobci, že z pense,
kterou mu dosud vyplácel, bude napříště "trhovati měsíčně 425 Kč, takže
bude napříště vyplácet měsíčně jen 281 Kč 25 h, a že za dobu od
1. dubna 1931, kdy zákon čís. 125/31 počal působiti, do 30. dubna 1932,
po kterou žalovaný vyplácel pensi bez této srážky, nahradí si žalovaný
přeplacenou částku 5.525 Kč tím, že žalující straně nebude platiti žádnou
pensi po 19 měsíců, tedy od 1. května 1932 do 30. listopadu 1933, a ne,dostávající se ještě část 175 Kč 50 h odpočítá si ještě z pense za měsíc
prosinec 1933, a od 1. ledna 1934 platiti bude měsíčně jen 281 Kč 25 h.
2alovaný odůvodňoval tyto srážky tím, že podle pensijníhonormálu
ze dne 7. června 1921 jest opráV'něn srážeti žalující straně požitky vyplácené ji Všeobecným pensijním ústavem, že požitky ty byly výměrem
hospodářský

_

Všeobecného pesijního ústavu ze dne 6. května 1932 č. p. 611.872 zvýšenyo 425 Kč měsíčně s platností od 1. dubna 1931, že tudíž jest oprávněn částky ty srážeti, a proto že za dobu od 1. dubna 1931 do 30. dubna
1932, po kterou mu ještě nebyla známa číslice zvýšení, a proto vyplácel
pensi beze srážky, jest oprávněn tyto přeplacené částky, na jichž vrácení má nárok, srážeti žalobci z pense, pokud nebudou uhrazeny. Zalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na žalovaném zaplacení 3531 Kč
a placení nezkrácené pense. Žalobní nárok odůvodňoval žalobce tim,
že žalovaný není oprávněn ke srážkám, protože § 177 zákona čís. 26/
1929 sb. z. a n. výslovně zapovíďá částky ty srážeti z nároku na smluvní
pensi a § 177 a) v doslovu zákona čís. 25/1931 sb. z. a n. jest jen
doplňkem a součástí § 177 zákona čís. 26/1929, tudíž zápověď srážky
v § 118 zákona čís. 26/1929 vztahuje se i na dávky, získané pojištěncem
podle zákona čís. 125/19.31. Procesní soud prvé stolice
lalobu zamítl. D ů vod y: Soud nesdílí názor žalobcův, že zvýšení dů
chodu získané žalobcem započtením nepojištěné služební doby podle
zákona čís. 125/1931 nesmí býti žalovaným sráženo z požitků žalobce
získaných smlouvou (pensijním normálem). Právo žalovaného, vyhražené mu smlouvoll, !. zv. služebním normálem srážeti žalobci ze smluvní
pense požitky placené Všeobecným pensijním ústavem, vztahuje se na
všecky tyto požitky, tudíž i na požHky ziskané žalobcem započítáním
poloviny nepojištěných let podle zákona čís. 125/1931. Zákon čís. 26/
i 929 sice výslovně zapověděl srážení požitků, které žalobce získal jako
rozdíl mezi nároky získanými až do účinnosti zákona čís. 26/1929 a mezi
požitky vyměřenými mu podle § 177 téhož zákona. Tento zákaz se však
podle názoru soudu nevztahuje na požitky ziskané žalobcem podle zákona čís. 125/1931. Zákon čís. 125/1931 jest sice doplňkem zákona
čís. 26/1929, není však doplňkem jen § 118 téhož zákona, nýbrž jest
samostatnou normou, třebas formálně vřazenou do zákona čís. 26/1929.
Tomu' nasvě.dčuje Fž to, že materie zákonem čis. 125/1931 upravená
jest zcela jiná, než materie upravená zákonem čís. 26/1929. Posléze
uvedený zákon upravuje totiž požitky všech pojištěnců, zák. čís. 125/
1931 však upravuje jen požitky pojištěncll s nepojištěnou služební dobou.
Z toho, že zák. ČÍS. 125/1931 jest označen jako doplněk zákona čis.
26/1929, neplyne nikterak, že se ustanovení § 118 odst. (2) zákona
čÍs. 26/1929 vztahuje i na požitky získané zákonem čís. 125/1931, neboť
§ 118 ods!. (2) zakazuje jen srážku požitků získaných zvýšením podle
§ 177, a nezakazuje srážku všech nároků získaných celým zákonem
čÍs. 26/H}29. Upravuje-Ii týž zákon různé právní případy, může a ve
většině případů také mívá pro jedny případy jedna ustanoveni, pro jiné
případy ustanovení jiná. Tak jest tomu i v případě, kter}' jest pfedmětem
tohoto sponl. § 177 cit. zák. upravuje požitky všech pojištěnců Všeobecného pensijního ústavu a § 118 odst. (2) zakazuje srážeti rozdíl,
jehož se jim dostalo tímto § 177 oproti; nárokům vypočteným dle před
písů až do té doby platných. § 177 a) upravuje nároky pojištěncu s nepojištěnoU' služební dobou a nemá ustanovení, že nároky tímto paragrafem zfskané nesmějí býti sráženy ze smluvnich pensijních požitků.
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nepojištěné služební doby získaných ještě Všeobecným penslJl1lm ústavem vypočítána a stranám známa nebyla. O d vol a c i s o u d napadený rozsudek potvrdil, schválív právní názor prvého soudu.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

Jde O řešení právní otázky, zdali zákaz započtení na smluvní plnění
ve smyslu § 118 odst. (2) druhá věta zákona čís. 26/1929 sb. z. a n.
platí í tenkráte, když podle § 177 a) zákona čís. 26/1929 sb. z. a n..
v doslovu čl. I. zákona ze dne 14. července 1931 čís. 125 sb. z. a n. má
býti provedeno zvýšení dávek pensi.jního pojištění Soukromých zaměst
nanců ve vyšších službách, odpovídající započtení poloviny nepojištčné
doby služební. Zákon čís. 125/1931 sb. z. a n. ne o b s a h u i e usta_
novení, že zákaz započtení, vyslovený v § 118 odst. (2) zák. čís. 26/1929
sb. z. a n. platí i pro zvýšení dávek, které bylo upraveno novým před
písem § 177 a), vsunu·tým za § 177 zák. čís. 26/1929 sb. z. a n. V odstavci druhém § 118 v p r v é větě jest vyslovena z á s a d' a, že, je-Ii
zaměstnavatel na základě s m I u vn í h o ujednání oprávněn započísti
si na smluvní plnění zcela nebo z částí dávky ze zákonného pojiStění,
zůstává toto právo zaměstnavatelovo nedotčeno. Z á k a z z a poč ten í
v § 118 odst. (2) v dr u h é větě zní: »Na smluvní plnění nelze však
započísti částku, o kterou důchod z nároků získaných do účinnosti tohoto zákona vyměřený podle § 177 tohoto zákona převyšuje výměru dů
chodu z týchž nároků podle dosavadního zákona.« Jde tu tedy o ustanovení výjimečné (proti prvé větě § 118 odst. (2), klerá vyslovuje zásadu, ž e z a poč 1 e n í n a s m I u v n í pln ě n í j e s 1 pří P u s t n é),
vztahující Se výslovně na rozdíl důchodů vyměřených podle § 177 zák.
čís. 26/1929 sb. z. a n. a důchodů vyměřených podle zákonů dřívějších.
Ustanovení § 177 jest podle nadpisu »Ustanovení přechodná a závě
rečná" rázu přechodního a ustanovení druhé věty odstavce druhého
§ 118 má na mysli jen zvýšení důchodu podle specielního původního
předpísu § 177 zákona čís. 26/1929 sb. z. a n. a .nelze proto ustanovení
druhé věty druhého odstavce § 118 vykládati extensivněji, když nový
zákon neobsahuje podobného předpisu, jako jest předpis uvedený
v druhé větě odstavce druhého § 118. Proto nelze zákaz započtení ustanovený pro určitý výjimečný a přechodný předpis § 177 vztahovati na
zvýšení dávek pensijního pojištění přiznané zákonem čís. 125/1931 sb.
z. a n. zařaděné do zákona čís. 26/1929 sb. z. a n. jako § 177 aj, když
zákon nový dotčené omemjící ustanovení na nové zvýšení dávek nerozšířil, nevyj ádřiv, že z á k a z smluvního započtení platí i pro zvýšení
dávek zákonem čís. 125/1931 sb. z. a n. ustanovené. Ani z materialií
zákona nelze dovoditi, že zákOn pomýšlel ono výjimečné ustanovení
druhé věty odstavce druhého § 118 zák. čís. 26/1929 sb. z. a n. rozšířiti
i nadávky zvýšené podle nového zákona čís. 125/1931 sb. z. a n. Jest
sice pravda, že nový zákon měl přijíti k dObru jen zaměstnancům. Ně
kteří zaměstl12.nci však - jako právě zaměstnanci harrachovští _ měli
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Přls!ušnost. pod!e § 76 j. \ .
'e1é společné bydliště, není ob~cn~
Soudem, v Jeho~ O?VO?" me 1 m~z , obvodu nejen manžel, nybrz
sudiště manželovo, .nybrz sOkUd, tV ~~~nebo z okolností vyplývajíclm
i manželka se usadtla s pro az~ e y
úmyslem, aby se tam trvale zdrzovala.
(Rozh. ze dne 20. prosrnce
.
1934, R II 555/34.)
,
. o
d stolu
a '
lože Jičíně
proti ]oseiu
!(-?vi pnzfŽalobu o rozvod manzelstvl
N
odůvodnujlC
. K . k al'ského soudu v ovem
,
. , . b
dala Antome -ova u ~ ,
. ž lé K-ovi měli poslední spoJecne y_
slušnost tohoto soudu hm, z,e m.~n e ( obvodu krajského soudu v Nodíiště v Kunčicích poct Ondr~lm ':'? Y ti s o udp r v é s t o I i c e
vém Jičíně). Námitce místm nepnslus~os o u d zamítl námitku místní
' I bu Rek" r snl s
D.
vyhověl a odml'11. z~.o
'.
udu b věc projednal a rozhodl. ~"
nepříslušnostr
a ul oZll prvem.u so. 't'c Ynepřislušnosti vzav za prokaP . oudce vyhove l namr. e
,
SI
sku
vod y: rvy s. "
.
SI dní b dliště v Hrabové na oven
záno, že manžele mel! sve PkOt e ' l ,IIobkyně Leč tento závěr prvého
d
2 ne v Kunčicích p. Ondř. ja
vr !d~I zsve'dků , l'~kož i z osvědčení dobc",
•
.
. • mylny' Z výpove
b
soudu Je prav~e.,
"
, v letech 1927 a 1928 jen po o ,u
Hrabové vyplyva, ze s; zal~bkyn~ětmi k žalovanému do Hrabové" ale
školních
prazdl1ln
do KunclC apo~ Ondřejníkem, kde ji žalovaný i s de/ml.
pak se zase
vratlla nasteho;:a

1344
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14059 1345

byl zanechal, když se v rOCe 1927 na trv
'
kde si pachtoval hospodářství. Ježto ráv~lo od,~tehoval na Slovensko,
t. zv. odvozené manželčino bydliště P,
na ~JOv,ensku platné nezná
co se žalovaný odstěhoval na Sloven~r pa:rno, :~ zalobkyně od doby,
svého stálého pobytu, v Kunčicích po:' Om~l,a s~~J obecný soud v místě
čově (srov. Hora k § 70 j n) K t
". n ;eJll1 em, později v Tluma_
pryého ~oudu žije žalova~á 'jiŽ odo~~Jeng;le uvážiti, že podle zjištění
macnosÍl se svědkem K-em. Z toho'
n<;b. I ~28 ve společné dov letech 1927 a 1928 dlela s d't. vs,e~o vy~vlta, ze, pokud žalobkyně
předpokládati úmysl a vůli trv~I~;au za ov,:neho v Hrabové, nelze u ní
k úsudku, že oněmi dvěm; . ráz . m ~ muz~m, pobý~ati, a jest dospěti
.společné bydliště stran a žePpro~~movr~1 ~avstěva:rlI. nebylo založeno
JIch byly Kunčice pod Ondře'níke pos e, mm spole:nym bydlištěm jevýlučně příslušný podle §
n n:;k takze S?~d v zalobě dovolaný je "
slovu novely čís. 161/21.
.., P ud se tyce § 639 uh. c. ř. s. v doNejvyšší soud
h
nevy ověl dovolacímu rekursu.

761

Dů

vo dy:

Rekursní soud zjistil že se žalobk' d
yne o doby, co se žalovaný v roce
1926 od ni odstěhoval' dvakrát
zdržovala v Hrabové j~n Od';; v ,~oce. 1927 a 1928, s dětmi u něho
ostatní čas bydlela v Kunčkích ok~' s ?:nICh prá}dnin, že však po celý
by d I i š t ě a kde děti navšdvo e me, a s manz.~len: posledni společné
v l
rekursní soud Usuzoval, že žalob k aJ Sk?:u. Splavne z tohoto zjištění
~ové, nýbrž že šlo jen o návštěvyn:o~:me. a umysl trvale. zůstati v Hraza!oby? rozvod manželství nálež~'í ře~nse~uUsta~OvUte-h § 76 j. n., že
p
.
d, v Jehoz obvodu manželé
meh Sve společné poslední bYdl"tt
S
z"ásady v § 70 j. n obecné sud"I'}t , e, ne:rulní tím zákon, odchyluje se od
' Iu,k
b
" v jehož obvse
ze
ny'rž
soud
d" manze ovo ' ,které pl a ťI ta k'e pro manusadila s prokazatelným nebo z o : teJet~ m~nzel, nýbrž i manželka se
se tam trvale zdržovala (§ 66 o dO tnos I ~aJevo jdoucím úmyslem, aby
o
o manželce ve příčině obce Hrab s.' prvy J. n). To není prokázáno
e
za to, že poslední společné by d , ~ ]'robo pravem rekursní soud má
~n?řejní~em, takže o místní příslu~nsos~ ~ o\~~an byly Kunčice pod
čme nell! pochybnosti.
I mJs e o soudu v NOVém Ji-

°t·

čís. 14059.

Slu~ebnost užívání nelze p.ostou ·ti
Sluzebnost požívání lze postou ~~ .•
knihovně převésti.
pl I a ua základě Postupní listiny
(Rozh. ze dne 20. prosince 1934, R 1/ 647/34.)
, K n i h o v n í s o u d povolil na základ'
.
(tne 14. června 1934 vklad převodu d" t <;h postupnI!lO prohlášení ze
OZIVO nI o bezplatného a nedílného

užívání a požívání zapsaného pro manžele Josefa a Julii H-ovy na nastupující Františka š-a, Engelberta K-a a Adolfa Z-a, avšak jen po dobu
života manželů Josefa a Julie H-ových. Rek u r sní s o u d k rekursu
Josefa a Julie H-ových knihovní žádost zamítL D ů vod y: Právo doživotního, bezplatného a nedílného užívání a požívání nemovitosti nelze
o sobě, jako právo jinému postoupiti, což plyne jasně z ustanovení
§§ 485 a 1393 obč. zák. Není proto právní jednání, o němž bylo sepsáno
postupní prohlášení ze dne 14. června 1934, platným postupem práva
služebnosti ve smyslu zákona, nemohlo způsobiti právní účinky nepří
pustné podle cit. zákonného lIstanovení a může býti nejvýše považováno za platné potud, pokud se jím žadatelům přenechává výkon tohoto
práva, čímž ovšem může mezi stranami býti založen nejvýše poměr závazkový. Ježto žadatelé věcného práva nenabyli, nelze převod zapsaii
do pozemkové knihy.
N e j vy Š š í s o u d obnovil usneseni prvého soudu, pokud jím byl
povolen vklad převodu práva doživotního bezplatného a nedílného požívání, nevyhověl však dovolacímu rekursu, pokud šlo o vklad převodu
pr.ávo doživotního bezplatného a nedílného užívánÍ,
Dů VQ

li

dy:

Stížnost jest jen částečně odůvodněna. Soud druhé stolice zastává
právní názor, že postupní prohlášeni ze dne 14. června 1934 není platným postupem práva služebnosti ve smyslu zákona, poněvadž to podle
§§ 485 a 1393 obč. zák. neni možné. Leč jest rozeznávati mezi služebIlostí užívání (§ 504 obč. zák.) a služebností požívání (§ 509 obč. zák.).
Pokud se týče prvé jest právní názor druhé stolice správný, neboť tu
jde o právo služebností ryze osobní, pro které jest směrodatnou jen
o s o b n í pot ř e b a oprávněného a které proto ani co do výkonu není
pi"enosné (§ 507 obč. zák. a rozhodnutí nejvyššího soudu čís. 6606,
6325 a 11.565 sb.). Naproti tomu služebnost poživání (§ 509 obč. zák.)
nemá tohoto charakteru. Starší spisovatelé připouštěli aspoň přenechání
v Ý k o n u služebnosti té osobě třeti, novější učení však jde dále. Klang
v komentáři k obč. zák. z r. 1931 - L díl str. 383, Ehrenzweig, Wolf,
Geller a Schey vidí již možnost přenesení práva. § 485 obč. zák. zakazuje také jen s v é moc n é přenesení služebnosti na jinou osobu. Není
proto právní překážky i při doslovu § 1393 obč. zák., aby nemohli stě
žovatelé na základě postupního prohlášení shora citovaného nabýti pro
právo jim postoupené ochrany věcné, a jest proto zápis tohoto práva
v knize pozemkové nejen přípustným" ale k nabytí práva nutným
(Bartsch ve svém díle: Das oester. Grundbuchgesetz z r. 1928 str. 311
§ 45 uvádí dokonce příklad pro převod takové služebnosti požívání
v knize pozemkové). Že lakový převod zásadně jest přípustný, tomu
svědčí i rozhodnutí čís. 4271 G.· U. Neue Folge. Přenosnosti svědčí i
historický vývoj redakce občanského zákona týkající se služebnosti požívání (red. ZeiIIer ca Martini). Též rozhodnutí nejvyššího soudu
čís. 7939 sb. n. s. v důvodech na str. 531 řádek II z dola jen zdůrazCivilní rozhodnutí XVI.
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čís.
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ňuje, že Se převod nemůže státi s v '

žebné nemovitosti postupní prohláše n7 01 °f C n~. Ti,':', ze vlastník slusouhlas k postupu služebnosti a
'd ve orme overené podepsal dal
ze služ,;bnosti oprávněných. Nem~~1 e proto o svémocný postup ~sOb
da!l. pr~vem usnesení prvého soudu ~~~!~ vl~stnIk nemovitostí napa_
POz.I~aUl na. stěžovatele povolující. Tím' ~revodu práva •.služebnosti
PUIICI. Prv~1 Soud také nepoch bil že
mene t?;k. mohli uClOiti postuslov~: »~vsak pOuze po dobu bvola m k ~oVoolullclmu usnesení připojil
ponevadz služebnost vtělena byla na d ~nz:.lu Josefa a Julie H-ových«
byla-li převedena na stěžovatele uv' d~l u ~I~ota těchto manželů a tedy'
co se rozumělo samo sebou (zá~adaa§§e a a o 1slova jen v patrnost to'
442 a 394 obě. zák.).
'
čís.

14060.

Neprojevil_Ii kupitel domáh "' .

obč. zák. a vrácení kupní ceny a!1t l se ~rušení koupě z důvodu § 934

~Ie také to neodpíral, nemá

td v

s .o~n~ ochotu vrátiti koupenou věc

J~-Ii žalobní nárok jinak odův~dn' zapeh zam/toutí žaloby, nýbrž jesť
"tho nároku proti tomu, že ku it ~' 'prod~tele.~dsouditi k plnění žalob:
Pokud kupítel auta jeho UP~tř~bza~oven vrab koupenou věc.

§ 934 obě. zák.

entm nedoznal újmu na nároku podle

(Rozh. ze dne 21. prosínce 1934 R

,

!<upítelka auta domáhala se na

z duvodu § 934 obč zák a v'

o

v I 99/J3.)

.

. Pkrodateh zrušení kupní smlouvy

p r v é tl'
.
.
facemr u.pní ceny P
.
s o I c e uznal podle žalob
d
' . r o c e sní s o u, d
mIll.
y, o vol a C I s o u d žalo'ou~
.
eI
' , .
N
.
v y s S I S o u d zrušil rozsudk b
., ..
prvemu soudu, by ji znovu projednal ~ ~o~~o~~~SICh soudů a vrátil věc

o ů vod y:
V soUzeném případě domáh"
,
§ 9~4. obč; ~ák. a vrácení kupní ~e~e zalo?kyne zrušení k?upě z důvodu

od~lra v:atltl

koupené au'to,

bUde~í ,,:e IZ~loby nev~plýva,

že

žalobkyně

levlla~h zalobkyně výslovně ochotu ťa o ,Ul pr,osbe vyhověno. Neprostohcl, nemá to vzápětí, 'ak odv
.u v zalobe anI za řízení v první

nutným jen, kdyb~ se vz~l:cI ~oud ?,:nI, .zamítnutí žaloby, jež
souzeném případě jde o I 1:;;;1~ plnenl melo státí předem. Podmym dusledkem nedostatku této eZá.~1 z .ruky do ruky, může býti jeodso uze ? k plnění žalobního nároku I r~~~ nabld,ky" ze žalovaný bude
SP!~j vzalemnou povinnost, že vrátí a~
omu, ~e zalobkyně zároveň
muze. strana, jež byla zkrácena nad uto' Podle zasady § 934 obě. zák.
l
sml?:,vy a za obnovení dřívějšího t po O~CI ceny, žádati za zrUšení
nepflp~stný, je-Ii obnovení dřívě'Šíh~ avu. ento právní prostředek je
čeno. zalovaný vidí nepřípustnos; žalo~tavu d)odle povahy věci vylouy po e § 934 obě. zák. v tom,
by

že prodané jím auto, jež značně trpělo tím, že žalobkyně s ním stále
jezdila a je přetěžovala a že její manžel několikráte je karamboval a
opravy prováděl sám, ač není odborníkem, a neměl k tomu potřebné
pomůcky, nelze v původním stavu vrátiti. Odvolací soud vzal sice na
základě spísu a výsledků odvolacího jednání za prokázané, že auto
tylo v době vynesení rozsudku prvé stolice ve stavu podstatně horším
než v době prodeje a že oprava auta nyní je bezúčelná, takže uvedení
v předešlý stav je nemožné, a zamítl proto žalobu. Zjištění to nemá
však opory ve spisech, tim méně ve výsledcích jednání odvolaclho, při
němž zástupcové stran přednesU jen své spisy. Prvý soud zjistil jen,
že žalobkyně po koupi auta prováděla na něm běžné opravy, zjistil dále
cenu au'ta v době jeho prodeje, nezjistil však, že jeho stav v době roz>udku je horší než v době prodeje. Nezáleží na tom, že, jak se vyjádřili
znalci, dnešní cena automobilu jest s ohledem na trhové poměry se
starými vozy daleko nižší než v době prodej e. Znalci nevyslovili se
vubec o tom, zda a jaké zhoršení nastalo na autu po prodeji, zda zhoršení to má příčinu ve stáří a v jeho řádném u'potřebení, či zaviněno-li
žalobkyní. OkolnosH tyto - nikoliv dnešní poměry trhové se starými
vriJzy - jsou pro posouzeni případu směrodatné. Rozhodující je, zda
stav auta a pokud zhoršen byl proti době, kdy bylo prodáno, zda zhoršení to je přirozeným následkem stáří auta a řádného jeho upotřebení,
či zda na zhoršení tom a pokud má vinu žalobkyně a zda na základě
vyšetřených takto okolnosti lze obnoviti původní stav auta. Při koupi
věci k užitku jest vždy počítati s jistým upotřebením. Kupitel může samozřejmě učíniti náklady na věc a, i když ji přiměřeně.upotřebuje ovšem
ne způsobem neobyčejným - nedoznává tím újmu na nároku podle
§ 934 obč. zák. Znalci mluví v posudku jen o poklesu cen auta se zře
telem k dnešním trhovým poměrům, nezmi!ňujíce se o tom, že rozdil
v ceně au'ta zaviněn byl upotřebením a jakým, a ani znalci a díe zjištění
nižších soudů ani žádný ze svědků nemluví o tom, Že auto v době vynesení rozsudku soudu prvé stolice bylo v horším stavu než v době
prodeje. Bude proto na nižších soudech', které, vycházejíce z jiného
právního názoru, neobíraly se uvedenými pro rozhodnutí sporu směro
datnými okolnostmi, by vhodným způsobem (případným výslechem dů
ležitých svědků a stran najmě též znalci) tyto okolnosti vyšetřily a
zjistily.

by~o

čis.14061.

n~v~dz ~

Pracovni soudy (zákon ze dne 4. července 1931, čis. 131 sb. z. a n.).
žalobu o bezúčinnost nálezu rozhodců, na něž bylo rozhodováni pře
neseno k o I e k t i v n i s m I o u vou, nelze podati u pracovního soudu.
(Rozh. ze dne 21. prosince 1934, Rv II 643/34.)
Žalobě
věl,

o bezúčínnost nálezu rozhodců p r a c o v n í s o
o d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil.

II

d vyho85'

_
-
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N e j vy Š š í s O u d zrušil rozsudky obou nižších
chozím řízením pro zmatečnost a odmítl žalobu.

soudů

s

před

D u vody:
Žalobkyně domáhá se v projednávaném sporu bez ú čin n o s ti
n á I e z u r o z hod c Ů, na něž bylo rozhodování přeneseno kolektivní
smlouvou' mezi svazem polských potravních spolků a jednotným Svazem
soukromých zaměstnancu. Tomuto nálezu, jímž byla žalobkyně odsouzena k náhradě škody 10.996 Kč, po odečtení složené kauce 5.461 Kč,
k náhradě škody zbytku 5.535 Kč, odporuje z duvodů § 595 čís. I a 2
c. ř. s. Podle prvního odstavce § 596 c. ř. s. jest takovouto žalobu
podati u soudu uvedeného v § 582 c. ř. s., t. j. u onoho soudu, který by
byl pro spor příslušný, nebýti úmluvy o rozhodci. Že zákon má tu na
mysli řádný soud (okresní nebo krajský) a n i k o I i mim o řád n }'
s o II d ,(pracovní soud), plyne z § 597 c. ř. s., ustanovujícího, že k žalobě o bezúčinnost rozhodčího nálezu má býti postupováno podle před
pisů civilního řádu soudního. Toto ustanovení platí i pro nálezy rozhodců, na něž byly hromadnou (kolektivni) smlouvou přeneseny spory
z pracovního nebo služebního poměru (§ I odst. (3) zák. čís. 131/1931
sb. z. a n.), jakž patrno z poslední věty třetího odstavce § 1 cit. zák.
Zákon čís. 131/1931 sb. z. a n. ustanovuje sice v § 38, že rozhodnutim
rozhodčích výboru živnostenských společenstev
ve sporech náležejících, k věcné příslušnosti pracovních soudu lze odporovati žalobou, pr? niž je příslušným pracovní soud, v jehož obvodu
má společenstvo sídlo. Z tohoto v Ý jim e č n é h o ustanovení plyne,
že, pokud jde o nálezy ji n Ý c hro z hod č í c h s o II d II nebo r o zhod c Ů, jako v souzené věci, nelze žalobu o jejich bezúčinnost podati
LI pracovního soudu, nýbrž u řád n é h o soudu věcně příslušného.
Z toho, co dosud dolíčeno, vyplývá, že v souzeném případě bylo rozhodnuto o věcí, která nenáleží před soud pracovní (§ 28 (I) čís. 3 zák.
čís. 131/1931 sb. z. a n.) a k této zmatečnosti bylo přihlédnouti z úřadu
(§ 33 odst. (2) zák. čís. 131/1931 sb. z. a n., § 471 čÍs. 7, § 477 ČÍS. 3
c. ř. s.).
čis.

14062.

Vymáhající věřitel vedoucl neobmezeně exekuci na výživné, mus! již
v návrhu na povoleni exekuce prokázati, že dlužník jest v)ndělku schopný
a není nucen žíti z výživného, na které se vede exekuce.
Předpis čl. II. § 1 nařízeni ze dne 30. Iislopadu 1917, čís. 461 ř. zák.,
nebyl dosud změněn, zejména ne zákonem ze dne 15. dubna 1920,
čís. 314 sb. z. a n.
Obdobné použití zákonného ustanovení čl. VI. § 42 čís. 2 7.ákona ze
dne 19. ledna 1928, čís. 23 sb. z. a n., které platí jen pro Slovensko a
Podkarpatskou Rus, není ptípustné.
(Rozh. ze dne 22. prosince 1934, R I 1498/34.)

.
". .
d' k
ovolil s o udp r v é s t o I i .e: e
K vydobytI penezlt,e po~l: av y ání ohledávky dlužní ce za jeJ1l11
k vyk r
p, s o u d vy'hověl rekursu
ex ekuci zabavením, a pnkazamm
". 'ho Re ursnl
otcem na place~l vyzlvne.
.
bavením pohledávky dlužnice za
dlužnice potud, ze povohl, exekUCI za " ch do 1. září í 934 na částku
poddlužníkem a t~ ohl~dne ;pla:~~ ~OSd~IYříjna 1934 na měsíční spIMk}
2333 Kč a ohledne splatek .ospe ,Yc. o .'
'm roční. říjem 4.000 Kc.
. 400 Kč s tím, že dlužmcl mUSI zustal! volny
hlPdávkU dlužnice
po
. ... '''tel vede exekUCI na po e
.
D ů vod~: Vym~ha]lcI ven
ne 26. března 1929. Z tohoto usnesem
z usnesem okresmh~. soudu. z~ d k dlužnice proti jejímu otci Janu K-OVl,
vyplfv.~, .že jde o ~YZIVOV~Cl n:rolatiti dlužnici od 1. října ,1931 měsičně
láleze]lcl v tom, ze Jan, .. m p"
400 Kč a to po pet let, to Jest
předem vždy prvého kazdeh~ meslce hle dávky výžívného, spočívající
50X 400 Kč. Podle § 291 ex. r .. lze nakP~.
pokud roční důchod pře.
.
' d 'su povol1l! exe UCl Jen,
". ·t
na zakonnem p;e pl .' "k k v· dělku neschopný a nucen Zltl z 0vyšuje 1.800 Kc, J~-l! dluzm
, y " . se ve smyslu zákona ze dne
hOto výživného. ča'stka 1.800 Kc zvy ~u6~0 Kč Vymáhající věřitel tvrdlI
15. dubr:a ,1920; čís: 3~4 sb. z." n;, ~~lť 291 ~x. ř. nepřichází v úvahu,
v exekucmm navrhu, ze obn;e~em '~'Ik §a jest majitelkou velkostatku.
l
j'ežto dlužnice jest schopna ,vy ~ č: . 'to jde o obmezení exekuce,
Pouhé tvrzení těchto okolnosl! ne~ha .~, .Je~\itel měl proto prokázati své
k němuž jest hleděti ~ úřadu; vY,ma a;!c~~~ nedopadá (rozh. čís. 5521
tvrzení, že obmezem v ~o~zenem ,P ,P. ustanovení § 291 ex. ř. Pokud
sb. n. s.). Ježto tak neučlflll, 'Jest setnl! 931 do 1 září 1934, jest vyjde o :bytek po~ledávky od l'kh~~og~gL~~ při 400 Kč měsíčně t~ká. se
zbyte .;..
4800 Kč , lze zabaviti Jen
Cházel! z toho,'" ze tento ,':"
Clm fa Č'
ne.
35 měsíců. Jezto celkov~ PllJem "
56 K' 66 h. V 35 měsících bylO
800 Kč, to jest z měsíčmc? 400 Kc J~n to zb c tek jest tudíž exekuce pří
tudíž ~abavitelno ~;333 Kc 34 hk~~í ~návrh Iamítnouti. Pro splátky dopustna, co d~.dalslho bYblolexe k ci ,povoliti jen s obmezením podle
spělé po 1. r1Jnu 1934 Y o exe II
.

g

§ 291 ex. ř. , ' .

.
h 'I částečně dovolacímu rekursu vymáN e j v Y s S I S o u ,d . vy ove . snesení v ten rozum, že povohl
hajícího věřitele a zrneml na~a?e;ed Ul
'ří 1934 na částku 8.750 Kč
exekucí ohledně splátek ,d?spelyc 1 ?... zf934 s obmezením, že musí
a ohledně splátek dospelych od " nJna
zůstati volný roční důchod 1.800 Kc.
Důvody:

.
k' ního soudu že náleželo vyJest přisvědčitiprávnírnu nazor~ .re ;:t~vec ex. ř. 'aby prokázal již
t vy' dělku schopna a není
máhajícímu věřItel! podle § 55 dm y .o "
.
I . exekuce " že povmna Jes
v navrhli na povo em
k . Ž by takovy' pru"k az
" .
,,' 'ho na ktere vede exe UCl. e
.
.
že 'est obtížný, nezbavuje vymanucena. Zll! z vyzlvne :.
byl nemožný: nelze. tvrdlt~ a okolnos;.' K Jokolnostem, které stěžovatel
hajíciho věřItele zakon~e POVI~~~S~. schopn,osti povinné k výdělku a
I
"hlížeti jako k novotám (srovuvádí teprve v d?volaClm, reku
.o jejich majetkovych pomerech, ne ze pn

_

čís.
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llej rozh. sb. 11. s. čís. 9357, 9663 a 10.471, jíchž se stěžovatel sám do_
volává). Že by tyto okolnosti byly soudu známé, nebylo zjištěno. Povínná mluví ovšem sama o nemovitém majetku, avšak s dodatkem, že
jest zadlužen a pod vnucenou správou. Rekursní soud však pochybil,
pokud jde o výši .částky, jež z exekuce jest vyňata, a v tomto směru
bylo dovolacímu rekms!! částečně vyhověti. Podle § 291 ex. ř. čl. II.
zákona ze dne 17. května 1912, čís. 104 t. z. a nařízení ze dne 30. listopadu 1917, čís. 461 ř. z., čl. II. § 1 činí tato částka 1.800 Kč. Tento
předpis posud nebyl změněn a platí dále. Zákon ze dne 15. dubna 1920
čís. 314 sb. z. a n. se nevztahuje na tento případ, neboť jedná jen o omezení exekuce na platy a výslužné zaměstnanců a jejich pozllstalých,
k nimž čítati nelze výživné přiznané povinné jejím otcem podle ujednání
ze dne 26. března 1929. Obdobné použití zákonného ustanovení čl. VI.
§ 42 čís. 2 zákona ze dn'e 19. ledna 1928, čís. 23 sb. z. a n., které platí
jen pro Slovensko a Podkarpatskou Rus, není přípustné. Nejde o mezeru
v zákoně, nýbrž o určitou právní normu, kterou se soudy musí říditi,
pokud nebude změněna mocí zákonodárnou. Z exekuce jest proto vyňat
jen roční duchod 1.800 Kč a lze tudíž zabaviti z ročniho duchodu povinné
částku 3.000 Kč měsíčně 250 Kč, což činí za 35 měsícu 8.750 Kč.

trr

<
'akkoliv nakládal stroji, a navrhují,. by bylo
dlužníkovi. zapov:zeno'k by Jedená zabavením a vnucenou spr~vou
uznáno pravem, ze exe.< uce v
ne ři ouští. Jest zcela dobre mys 111lářské živnosti Frantlska Bh~' ~ek pm&že dlužník František B. pro votru ars. °h~ <alobci tvrdí že J'sou jejich vlastt'el né a možné, <'že žlvnos!
• a zasob o lllC z Z
' .
I bcu'
ovati i bez zanzem
. '
.
t ještě dotýkaÍl veCl za o
.
~!Íctvím, a zabavení ŽiVn?SÍl..ne:nU!~:~u~~oz~saženy jsoU i jejich svrš~y
Pokud se žalobcI dommv~JI, ze< . b se domáhali rozhodnutí o nepnpatřící k živnosÍl, bylo Je!lc~ ~~CI, \ů (které by musily býti specl!lustnosti exekuce ohledn.e tec ? ~~~~ žalobou na samu živnos!. K pakovány), a nelze tak~mhIVe~~~u~r~hlářské iivnosti nebylo proto důvodu.
dání žaloby vylučovacl o
v'

v

čis. 14064.

<' rodané v exekuci (§ 327, čtvrtý
Provésti rozvrh výtezku za ye~1 p t
co se má státi s výtěžkem
<)
činiti opatrem o om,
.\ <.
du
odstavec, ex. r. au.
<'
.
dl <I 310 obch. zák., na eZI sou ,
docíleným v nespornem Tlzem po e c •
jenŽ výtěžek prodejem ziskaJ.
«

rosince 1934, Nd I 495/34.)
(Rozh. ze d ne 22 . P
čís.

14063.

Exekucí zabavením a vnucenou správou dlužníkovy živnosti nejsou
o sobě dotčeny svršky (stroje a zařízeni), s nimiž dlužník provozuje
živnost.
. Míni-li ten, kdo tvrdí, že jest vlastníkem těchto svršků, že exekuci
jsou zasaženy i jeho svršky, jest na něm, by se domáhal výroku o nepří
pustnosti exekuce ohledně těchto svršků (které by musely býti specifikovány) a nemůže tak činiti vylučovací žalobou na samu živnost.
(Rozh. ze dne 22. prosince 1934, Rv I 2538/34.)
žalobci domáhali se na žalované

společnosti,

by bylo uznáno prá-

vem, že exekuce vedená žalovanou zabavením a vnucenou _správou tru':hlářské

živností Františka B-a jest nepřípustná. 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
duvodu:
žaloba, o niž jde, jako žaloba vylučovací předpokládá, že povolením
exekuce dotčeno bylo právo žalobcu k věcem do exekuce pojatým, které
výkon exekuce nepřipouští (§ 37 ex. ř.). Porušení svého práva vidí žalobci v tom, že žalovaná strana podáním ze dne 14. května 1932 učinila
návrh na exekuci zabavením a vnucenou správou truhlářské živnosti
dlužníka Františka B-a, ač prý, jak později svuj přednes doplnili, vlastníky strojů, veškerého zařízení a zásob jsou žalobci, a· dále v tom, že

k č i věci vymáhající věřitelky
Ne j v y Š š í s o u d se usnesl v exe. u ~r anu R-ovÍ a Julii R-ové
lirmy J. a spol násl. v Praze proÍl pov~n~b~ Kč . v exekuční věci Karla
prý v B. na Moravě p~o 5.0()O K,č a . ; 705' Kč 10 h a konečně v neV-a v Praze proti těmze dlllzmku~ pr~H' a spol. v Praze proti těmže
sporné věci nav~h?v.atelky hrmY a~~ 3io obch. zák. pro 23.196 Kč
dle
dlužníkum o ver.eJnyprodeJ t~čního'v Praze, aby byl podle § 47J ..n.
k návrhu okresm~o so~du exe
<. I <nost s okresním soudem clvll~lm
rozhodnut jeho zaporny spor .0 pns ~~vého řizení že přislušným Jest
fO Brno-město k provedem r~zvr
'
~kresní soud civilní pro Brno-mesto.

!

DeIVody:
< < tento děj jak vychází najevo
Předesílá se pro přehlednost ~trucne
1 n ~ s t. v P r a z e poz předložených spísů: 1. Fir m.~j·S:Ll~UP ~b~hodního v Praze ze dne
voleny byly a) usnesenlill~ k~aJ~k~oo Kč b) usnesením okresního soudu
6. srpna 1931 pro pohledav Ll.
Hl31 pro pohledávku 5.000 Kč .-obchodního v Praze ze dne? srpn~ dlužníků na vydání věcí movltych
zajišťovací exek,:ceo zaba~em!ll hnaroa~latelské firmyB. v Brně a o výk?n
u z
k < ' v P r a z e. Usnesemm
( stěhovacích svrsku) ulozenyc
. s o ude x e Ll c n 1
00 K<
byl dožádán o k r eS ni.
d
24 září 1931 pro 5.0
c
okresního soudu exekučního v p~a~~oz~č ~~vol~ny byly firmě J. a ~pol.
a ze dne 28. hstop.~du 19:11 pro k~cí v exekuce uhražovací, dále ~~~ka:
nás!. přeměny zajlsťovaclch ex~. k
č< prodejové řízení v pncme
"íní zabaveného nároku k vybram a one ne

i'

-
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jež měly býtí fírmou B. v Brně vydány. Okresní soud
exekuční v Praze dožádal v obou případech podle § 327 třetí odstavec
ex. ř. okresní soud civilní pro Brno-město za provedení řízení prodejového a rozvrhového a toto dožádání pak ještě několíkráte opakoval,
když provedení naráželo na obtíže. Okresní soud civilní v Brně-městě
dal v protokolu ze dne 22. června 1932 sepsati pod pol. 1-45 věci
vydané firmou B. a dal provésti jejich veřejnou dražbu na dvakrát, nejdříve dne 18. listopadu 1933 v příčině položek 1-43 a pak dne 19. září
1934 také v příčině položek 44-45 a poukázal výtěžky depositnímu
oddělení Městské spořitelny pražské v Praze. 2. Před tím již povolil
okresní soud exekuční v Praze usnesením ze dne 2. srpna 1931 K a r I Jl
V - o v i v Praze proti těmto dlužníkům pro 1.705 Kč exekuci zabavením téhož nároku na vydání movitých věcí a uvedl v povolujícím usnesení, že o přikázání zabaveného nároku k vybrání bude rozhodnuto po
právní moci zabavení. že se tak stalo, není ze spisů viděti. 3. Dříve, než
byl exekuční prodej vykonán, povolil krajský soud obchodní v Praze
usnesením ze dne 22. září 1933 zasílatelské firmě K are I H. v Praze
proti těmže dlužníkům pro 23.196 Kč veřejný prodej těchže movitých
věcí (stěhovacích svršků) podle čl. 310 obch. zák. a dožádalo výkon
přímo okresní soud civilní v Brně-město. Krajský soud upozornil pří
tom na exekuce, o nichž byla svrchu řeč, a to jak okresní soud civilní
v Brně-město, tak okresní soud exekuční v Praze. Toto dožádání došlo
k okresnímu soudu civilnímu v Brně-město dne 24. záři 1933, tedy ještě
před provedením exekučních prodejů. 4. Když mělo dojíti k opatření
ve příčině docílených výtěžkll, odmítl je učiniti okresní soud civilni
v Brně-městě, odkázav k tomu, že šlo o prodej podle čl. 310 obeh. zák.
a že prý tudíž má rozvrh provésti okresní soud exekučni v Praze, v jehož
sídle jest uložen i výtěžek. Opatření odmítl však učiniti i okresní soud
exekuční v Praze, odkázav k předpisu § 327 odst. 3 ex. ř.
movítých

věcí,

Z vylíčeného děje jest vyvoditi pří s I u š n o s t o k r e sní h ()
s o u d u c i v i I n í h o v Brn ě - m ě stě, ať již by šlo o rozvrh výtěžku za věci v exekuci prodané (§ 327 čtvrtý odstavec ex. ř.), neb
o opatření v přičině výtěžku docíleného v řízení nesporném podle čl. 310
úbch. zák. V onom směru ustanovuje § 327 třetí odstavec ex. ř. zpusobem nařizovacím (»hat«), že i řízení r o z vrh o v a c í má provésti
okresní soud, v jehož obvodu byly věci prodány. V druhém směru jde
při povolení, i při výkonu prodeje podle čl. 310 obch. zák., § 47 úv. zák.
k obch. zák. čl. XlII. čís. 9 úv. zák. k ex. ř. a § 385 jed. ř. - o říz e II í
tl es por n é (judikát nejv. s. ve Vídni uveřejněný pod čís. 591 úř. sb.
a 2298 A. Cl. a rozhodnutí nejvyššího soudu v Brně čís. 3811, 6078,
7664 a j. sb. n. s.). Podle § 385 jed. ř. má takový prodej pro v.é s t i
exekuční oddělení okresního soudu, v jehož obvodu věci jsou. Tím se
však nestává věc věcí ex e k u ční, nýbrž zůstává věcí nespornou,
takže v té příčině chybí jakýkoli důvod příslušnosti pro okresní soud
exekuční v Praze. Je zřejmé a vyplývá to z přirozené povahy věci, že
opatření o tom, co se má státi s výtěžkem, náleží soudu, jenž výtěžek
prodejem získal. Platí to v tomto případě tím spíše, že souběžně bylo

exekuční ří.zení a ž~ po.~le ~Pisi~~:b~;~é~z'g'~á~~~n~, t~~~

vedeno také
jde o prodej

ex~ku~~í, ČI.? prodej v nZ:~;u~nost POkoln~st, že výtěžky
vyplývají~í n~!ykajl'.~:lnj;Zv s~~~~e on~hraje v oiázce přislušnosti žádné

JSou u Mt ests es sh)~~:ska účelnosti' ježto může uloženými částkami dls.'. . k
• k·
role a o am
, atl· právě tak lehce soud' 'bměnsky P o prazs y.
panov
Čis.14065.

,

cht.. ·est samostatným podnikatelem, jenž provozuje

ac~~~c::tu ~~o:ni vlastni účet a na vlastni risiko. Není vázán obli-

• 'k ' .
, h b
nucený
Proti usnesení exekučního soudu, vyhovujícímu nav! u,
t
ht 'ř hostinské a výčepnické živnosti byl upozor?en na z.avaznos
~=~O\ivy o výlučném odběru piva z navrhovatelova pIvovaru, jest vnucený pachtýř oprávněn k rekursu.

l'

gaČllími závazky dluzul OVytnl.

Y;

(Rozh. ze dne 22. prosince 1934, R II 593/34.)
V usneseni, jímž jmenoval Heřmana T ~a pachtýřem za03';vené ~~:=
tinské a výčepnické živnosti, uložil p r v y s?~ d p~~~t;n;'i~~varem
bíral pivo od pivovaru v B. podle smlouvy, jlZ .~zavr,
T a vydlužník. K rekursu vymáhající věřitelky a pacht~re .ťel ~a~~běr-u piva
k u r sní s o u d z napadeného usnesem prt az
I č"l
ou Ire
B D ů vod y" Právem vytýkají rekurenti, že prvému soudu,
, .
, .
hí' ře Heřmana T -a bylo
z pivovaru v .
ltstanovivšímu napadenym ~sn~sen~m,ta ,~~c so~dem Ani v draž~bních
se držeti pachtovních podmme se va eny
.
..
Hvy'č ep nické
'k'
ch
pro
propachtování
zabavené
hostmske
a
v.
.
d
po mm a .
'h .,. t an s po'menok ~dběru
nosti, ani, když s dražby sešlo, v ."áv~hu vym~ aJlc~. s; \
váním pachtýře z volné ruky, nem zml~~yo prevze I zava\u achtýře
iva z ivovaru v B. Pivovar v B. stezuje SI na. vnu~ene o P .
.~ -a ne~činil návrh, aby závazek povinného k odber,u piva p~dle sm~ou:
v
I řenesen i na pachtýře pojetím do pachtovlltch podmmek, ny~rz
y y ~
b
ht··' T byl na závaznost této smlouvy upozornen.
~~~~;z]~~~é:O ~~~d:na ·obdobu s ustanovením, § 111 e~. řt· plattný~
,
dl
'ho' vnuceny' spravce mu Sl vs OUpl I
pro vnucenou spravu, po e ne z
,
V"
1
říti
.·emn,ích a pachtovních smlu,v ll'zavřenych dluzm~e~, ne ze ?I:.
na]
, § 340
ř ktery· připouští propachtovam zabavene ZIVo ll'stanovem
ex. .,
, § 111 ex ř vztahuje se
•.•.. f ·
jiné
nosti místo vnucené správy. Ostatně ustanovem .
.
jen na smlouvy nájemní (pachtovní) a nelze je ro~slro~a I I .na
sobní závazky dlužníkem před povolením vnucene spravy ?revz~te,
jak rekurenti p;ávem na to pou~~zují. Uchý~I-~\ s~ ~d!.'.P~~~h~~~ní~6
ustanoviv Heřmana T -a pachtyrem, od se va enyc j!Z,
db'
odmínek uloživ mu současně zmíněný závazek k povmne.r:'u oeru
p iva prá~em si na to stěžUlje vymáhající věřitelka a p~chyr T ~ Nel~e
~řiS~ědčitiPivovaru, že pachtýř T. není k rekursu opravnen. Jezto a CivUnf rozhodmltf xvi.

b

8:
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vazek k odběru piva byl pojat do usnesení, jímž byl ustanoven pachtýřem, aniž mu pří rocích, jeho ustanovení předcházejíclch, byla sdě
lena změna pachtovních podmínek, pojetím takového závazku pro
pachtýře, je i on k rekursu oprávněn.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu přistoupivšího
věřitele pivovaru v B.
Duvody:
Pokud se týče oprávnění vnuceného pachtýře Heřmana T-a k podání
rekursu, poukazuje se dovolací stěžovatel na příslušné odůvodnění napadeného usnesení. Pokud jde o otázku, zda pachtýř je vázán smlouvami ujednanými dlužníkem s třetími osobami, jest při svědčiti právnímu
názoru rekursního soudu, že tu nedopadají předpisy exekučního řádu
platné pro vnuceného správce. Tento jest orgánem soudu, jenž provozuje správu na místě dlužníka, a pro něho jsou OVŠem závazné smlouvy
dlužníkovy (srov. rozh. sb. n. s. čís. 3451, 5173, 12.919). Vnucený pachtýř jest však samostatným podnikatelem, jenž provozuje pachtovanou
živnost na vlastní' účet a na vlastní risiko a není nijak vázán obligačními
závazky dlužníkovými. Nemohlo proto býti vyhověno návrhu, jejž učinil
dovolací stěŽ0vatel v podání ze dne 3. dubna 1934, aby vnucený pachtýř
byl upozorněn na závaznost smlouvy o výlučném odběru píva. Změnu
pachtovních podmínek dovolací stěžovatel nenavrhl, jak již rekursní
soud správně vystihl, což dovolací stěžovatel ani nevyvrací.
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Seznamy vypracoval

Dr. LADISLAV DVOŘÁK
soudni rada.

Věcný

seznam abecední.

Adopce viz osvojeni.
Advokát (p r á v n í z á s tup ce): pod p i s jeh o viz tam ž e.
plná moc viz plná moc p'rocesní.
doručení jemu (§ 93 c. ř. s.) viz doručení.
nucené zastupování advokátem: v advokátském sporu múže uzavříti soudni
smír před sborovým soudem jen advokát jménem strany čís. 13.803.
odměna: pac t tl m de q tl o t a I i t i s viz .fl e p I a t 'll o s t s m I o u v y.
spor advokáta s klientem o zaplaceni odměny a výloh nepatří před pracovni
soud, jenž projednával původní spori ustanovení § 94, druhý odstavec, j. n.
plati jen pro p,říslušnost soudů řádných, nikoliv i pro příslušnost pracovního
soudu čís. 13.896.
ručení jeho: úkol zástupce chudých, ustanoveného pro žalobu pro spor
LI určitého soudu, skončil pravoplatným odmftnutím žaloby pro nepřísluš
nost tohoto soudu; bylo na žalobci, by si pro spor u příSlušného soudu
opatřil nového zástupce chudých, a zaHdil, aby žaloba včas (§ 232, třetí
odstavec, c. ř. s.) lbyla podána u příslušného soudu čís. 13.166.
zápis do seznamu advokátů (kandidátů advokacie): jde-li o odvolání z rozhodnutí vrchního soudu o započtení doby do přípravné prakse kandidáta
advokacie, jest na výboru advokátní komory, by spisy předložil vrchnímu
soudu, jenž pak podle obdoby §§ 205 a 206 jedno řádu rozhodne o předlo
žení spisů nejvyššímu soudu 'č í s. 13.319.
ani za platnosti zákona čís. 100/1931 není odvolání kandidáta advokacie
z usnesení výboru advokátní komory, jímž bylo rozhodnuto o započtení
doby do advokátské prakse, vázáno patnáctidenní rekursní IhťJtou -§ 36 (1)
zák. čís. 100/1931 čís. 13.437.
ustanovení § 6 adv. řádu žádá jen, aby bylo hlasujícího rady sborového
soudu v této vlastnosti po pět let použito, aniž by způsob použití obmezovalo výhradně na činnost přímo u sborového soudu; byla-li mu tudíž
přidělena soudcovská činnost u okresního soudu v sídle sborového soudu,
působil tím ve vlastnosti hlasujícího rady jako člen sborového soudu a jest
mu započísti i tuto dobu do pětileté doby stanovené v § 6 adv. řádu
čís. 13.679.
Aero viz letectví.
Akcept směnečný viz smě n k a.
Akcie: předepsáno-li v stanovách akciové společnosti; že »'odprodej akcii na ně
koho, kdo není akcionářem, se může státi jen s přivolením správní rady«,
vztahuje se to nejen na prodej dobrovolný, nýbrž i na prodej exekučníj
lhostejno, že byly akcie na lmpítele přepsány podle § 268 ex. ř.- čí s. 14.017.
Akciová společnost viz společnost akciová.
Akordní práce: pokud potřeboval dělník bez své viny pro přikázané akordní práce
delší dobu než normální čís. 13.306.
Aktivni oprávnění ke sporu víz o p r á vně n i k e s por tl.
Aktuár viz pomocná soudní služba.
Atimentační zákon viz v Ý ž i v TI é.
Cirihlf rozhodn1l.ti XVl.
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Anglie: bylo-li umluveno placení efektivně v anglických librách a byl-li dlužník
v prodlení' s placením, má věřitel nárok, aby se mu dostalo tolik, koHk mu
příslušelo v den splatnosti, bylo-li placeno podle kursu v den placení a
nikoli podle vyššího kursu v den splatnosti čís. 13.572.
s e k ves tra c e cell II Ý Chpa p í r ů viz s e k ves tra c e.
Automobil (motorové kolo): zabavitelnost viz exekuce (§ 251 čís. 6

ex.

ř.).

k odevzdání (nákladního) automobilu se vyžaduje jeho hmotné odevzdání
či s. 13.545.
. je-Ii ručební povinnost pojišťovny podmíněna tím, že řidič ustanovený pojistníkem musí míti úředni vůdčí list, jest výrazem »úřední vůdčí lisÍ« v pochybnostech rozuměti úřední vůdčí list vůbec, nikoliv úřední vůdčí list,
opravňující k vedení; toho druhu vozidla, jež bylo pojištěno čís. 13.547.
pokud kupitel auta jeho. upotřebením nedoznal újmu na nároku podle § 934
obč. zák. čís. 14.060.
Automobilový zákon (čís. 162/1908 ř. zák.): § t: traktor není silostrojem ve
smyslu § 1 zákona čís. 13.610.
§ t (1): o »provoz« ve smyslu § 1 (1) zák. jde i tehdy, když sNy určené
k pohonu silostroje jsou v činnosti, aniž by se silostroj pohyhoval; pře
ruši,"'li autobus na chvíli v zastávce jí-zdu, by z něho cestující vystoupili
nebo do něho nastoupili, nebyl tím jeho prO'Voz přerušen čís. 13.264.
úraz cestujícího byl v příčinné souvislosti s vadnou povahou silostroje,
chytil-li se cestujíd při vystupování. vnější rukojeti a při tom byla ruka
jeho poraněna přiviranými dveřmi čís. 13.264.
pohybuje-li se _silostroj samočinně po silnici, ježto byla živelní síla k jeho
pohybu určená zastavena nebo že se samočinně dal do pohybu, nebyv
s kopce dostatečně zajištěn, takže se dal do pohybu jinou živelní silou,
vlastní: tíhou, nepřerušuje takové ať nahodilé ať úmyslné vypnutí motorické
síly ,provoz ve smyslu automobilového zákona čís. 13.944.
natáčení motorového vozidla připraveného k odjezdu spadá pod pojem
provozu čís. 13.998.
§ t (3): zapůjčil-li zástupce automobilových závodů své auto tomu, kdo
pro něho jako subagent sprostředkoval prodeje aut, subagent pak převzal
pí'semným prohlášemím závazek, že bude se zapůjčeným vozem jezditi na
vlastní zodpovědnost a že plně ručí za nehody z používánI vozu, jakož i
že bude hraditi ze svého náklady na opravy a na poho.nné prostředky, že
si obstará garáž na svůj náklad v místě, rozdílném od bydliště zástupcova,
kde i auto převzal, garáž obstaral, rozhodoval sám o jízdách autem a pohonné prostředky a součástky auta svým nákladem hradil, s počátku tak,
že je odebíral od zástupce, jenž kupními cenami zatěžoval konto subagentovo, - byl silostroj .přenechán na účet a nebezpečenství subagentovo
(§ 1 (3) aut. zák.) i zástupce .přestal býti pánem vozby po dobu, po níž
subagent umístil auto v garáži a výhradně rozhodovalo jízdách autem;
úmluva, jak se stala mezi zástupcem a subagentem, není neplatná podle
§ 13 aut. z"k.č Í s. 13.213.

přispěl-li

jeden ke společnému podnikání svou koncesí autodopravní a tím,
že provoz podniku řídil, kdežto druhý v.nesl do společného podniku autobus, propůjčiv jej ke společenskému používání: a propůjčív k témuž účelu
i svého šoféra, při čemž zisk měl příslušeti oběma zúčastněným, jde
o smlouvu společens'kou podle § 1175 obč. zák. a jsou oba spOlečníci spolupodnikateli na společný účet a nebezpečí ve smyslu § 1 'odst. (3) aut. zákona, z :nichž ručí každý spo.Je:Čně a nerozdílnou mkou s druhým spolupodnikatelem za náhradu škody z provozu autobusu; při to.m je lhostejno,
zda spolupodnikatel, jenž vnesl do společnosti autobus, jest vlastníkem
autobusu, či zda mu byl jeho vlastníkem jen propůjčen k provozu na vlastní
účet a nebezpečí či s. 13.222.

odebere-Ii si vlastník auta spravené auto sám v dílně, nebo ustanoví-li
osobu která má obstarati dodání auta, neděje se dodávací jízda v proyozu
a na ~čet a na nebezpečí zhotovitele díla, nýbrž vlastníka auta) není treb~,
aby určená osoba měla úmysl .př~~vzíti d0t:~avu jménefl!- vl~s~mka a by veděla že jí doprava auta byla sverena z pnkazu vlastníka Cl S. 13.546.
§ 1 (4): jízdou »na černo« rozumí se .~a~dá jfz~a podni'~nutá, ~ez vědon:~
a bez příkazu podnikatele provozu k Jmemu nez smluvlllmu. ucelu .a ruc~
za ni vlastník silostroje, je-Ii podnikatelem provozu a ~ebyl-h mu sllo~tro~
odňat objektivně bezprávlným činemj vyžaduje se objektivně bezpravne
odnětí stroje, nikoliv odnětí jiných předmětft (pohonných látek) čís. 13.,314.
při jízdě na ,černo nezáleží na tom, kdo při osudné jízdě stroj řídil, .~d~
provozní zřízenec vlastníka silostroje, či s vědomím zŤÍ,zence osoba ]lna
J

čis.13.314.

§ 2: vnikal-li rozbitou ochrannou skleněnou tabulí do autobusu průvan,
nedělo se tak následkem nýbrž jen při provozu silostroje, a není tato. okolnost jež vyvolala újmu' na zdraví cestujícího, v příčinné souvislosti se
zvlá.Ště nebe;z;pečnou povahou sUostroje a jeho provozu .č í s. 13.443.
v tom. rie prŮVOdčí autobusu neuzavřel před započettm jízdy bez -v~zván~
dveře mezí řidičským stanovištěm a vnitřkem autobusu, nelze spatrovatl
jeho neopatrnost čís. 13.443.
.
v
plné vyviněnf řidiče (podnikatele jízdy) l1~lze spatřov~~~ v tom, ze ndle
nejel větší rychlostí než 6 km, vyžado~al-h stav na .knzovatce ~toho, aby
řidič 'Volil takovou rychlost, aby byl panem rychlosti a neohroz oval bezpečnost osob a majetku č í·s. 13.546.
z a v i n ěn í po. šk o z e n é h o: v tom, že cyklista, jenž slyše~ za seboy blí-:žid se motorové vozidlo neuhnul ze středu silnice do leva, Jest spatrovatr
jeho spoluzavinční na ,úr;zu ze srážky s motorovým vozidlem; lhostejno, ~d.':_
cyklista byl na blížící se motor upozorněn dáním výstražného znamem Cl
hukotem blížícího se motoru č Is. 13.327.
žalovaný majitel automobilu se nevyvinU podle § 2 aut. z~k., připusti.v ~o
škozeného k tomu by natáčel motor, ač nebyl z vlastl1l zkušenostI presvědčen o tom, že poškozený umí s motorovou klikou zacházeti čís. 13.998.
§ 8: dráha ručí za své zaměstnance jen, je-li prokázána jejich nezdatnost
(§ 1315 obč. zák.); pOkud ,nebyl závorář nezdatným .. i s. 13.610;.
• ..
§ 9: postupnik ze zákona (okresní nemocenska POJ~stovna) mu ze o~ntI
příSlušnost pro uplatněný náhradní nárok o přísl~šnost pOd:!: § 9, aut. z~k.;
lhostejno, že jest Inárok pOŠkozeného posuz,ovatl pvo~le obcanske~o pr~va
a zda jde ,na straně žalované o nerozlučne spolecmky v rozepn, Cl Jen
o nevlastní společenstvÍ' v rozepři čís. 13.595.
§ 10: z á s t a v n í p r á voz á k o n II é viz tam ž e.
Aval viz směnka.
Aviso viz ·návěstní dol-ožka.
Y._T

š

Bagatelní nároky viz n e pat r n é věc i.
Bahenní obklady viz I á z n ě.
Banka: příročí viz tamže,
obchodování s cennými papíry a losy jest činností bankéřskou čís. 13.439.
při bankovním depositu (cenných papírů) může jíti a úhrnkové depositum,
sběrné depOSitum a nepravidelnou úschovu; znaky těchto odrůd; byly-Ii
v depositu banky II anglického bankéře vloženy jen cenné papíry jejích ko.mitentů, šlo o tak zv. sběrné ;depositum; komitenti nepozbyli vlastnictví
k cenným papírům a stihají je následky sekvestrace a desekvestrace cenných papírů v Anglii jakO náhoda (§ 1311 obč. zák.) čís. 14.055.
Báňské bratrské pokÍadny viz p o k I a dny b r a trs k é.
Báňský podnik viz hor y.
Belgie: vzájemnost (věst. min. sprav. čís. 4/23) čÍl s. 13.554.
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Berní exekuce viz exekuce berní.
úřad: zmocn~ní berních 'úřadťí podle § 345 odstavec (4) záko'na čís. 75/
1927 nejde tak daleko, by se v zastoupení ~tátu mohly s právni-m
účinkem vzdávati nabytých knihovních práv pro daně jichž vymaháním jsou pověřeny čís. 13.416.
'
Bernská úmluva o přepravě zboží viz do p r a važ e I e z II i Č fl i mez i II á rod TI i.
Bezdůvodné obohaceru viz o b o h a c e fl í bez d ů vod TI é (k o n d j ke e).
Bezelstnost: při -komisním prodeji nesejde na tom, zda kupitel věděl že koupená
věc nepatří -komisionáři, nýbrž třetí osobě; staó přesvědčení ~abyvatelovo
že prodatel (komisionář) jest oprávněn ku prodeji čís. 13.464.
'
provedl-li ten, kdo koupil přídělový statek, opravy (adaptace) obytného
staveni dříve, než bylo rozhodnuto Státním pozemkovým úřadem o schválení ,koupě, nebyl bezelstným držitelem statku čís. 13.870.
Bezprostřednost viz d o vol á n i (§ 503 čis. 2 c. ř. s.).
Bezúčinnost nálezu rozhodčího soudu viz r o z h o ,d čís o u d.
Běžný účet: k o n t o k o r e n t viz tam ž e.
zatížení na běžném účtě (O'známeni dlužníkovi o tom) jako jednostranné
jednání n~bo jednostranný projev vťtle jest právní skutečností jež nemůže
býti předmětem žaloby určovací podle § 228 c. ř. s. čís. 13.343.
Bilance stabilisační viz společnost komanditnÍ.
Biograf viz k i n e mat o g r a f.
Blankosměnka viz smě n k a.
Bolestné viz náhrada škody (§ 1325 obč. zák.).
Bratrské pokladny viz p o k I a dny b r a Ir s k é.
Brno: služební pragmatika pro úředníky a zřízence města· s hlediska § 54 odstavec pátý služ. pragm. stačí, hyl-li omluvný důvod nemoci prokázán zaměstnancem i dodatečně č i s. 13.962.
sn;louv?u ze. dne 1. ,~ro~inc~ 189~ mezi obci Brněnskou a rakouskou spolecnostI »Umon« (pravm predchudkyní SpO'lečnosti brněnských pouličních
dra~ elektrický~h) byly upraveny jen právní poměry mezi společností
»UnlOn« a ObCl Brnenskou jako koncesionářkou pouličních drah· zaměst
nanec Spole~nosti brněnských pouličnich drah elektrických v Brně nemt1že
z ?~ta~oven~,§ J9, ,odstavec 5, smlouvy vyvozovati nárok na vrácení jemu
sr~zen~ch p~l'spe~ku na n~.,.m?censké a pens~jní pojištění; zaměstnanec _Spol~cnostl br,nenskych. pouhcnrch drah elektnckých, dav si vyplatiti jednorazo,vou ,:"ypomoc, J,ez podle vyhláš~y měla býti i náhradou za odpracovane hodmy nad zakonnou pracovJlI dobu, dal najevo že souhlaSÍ s dohodou o náhradě za hodiny přes čas do té doby odpra~ované čís. 14.005.
Břimě důkazní viz d ů k a z.
Budějovičtí pravovárečníci viz p r a v o v á r e čni c i.
Bursa: r,oz hod čís o u d 'viz ro z h od čís ou d bu r s o v n í
BYtdliště o?dělené viz pro z a tí m n Í o pat ř e TI Í' (§ 382 čís. 8· e x. ř.).
y : s I II ze b n o s t viz tam ž e.
d I tl žní k a z a v n u c e TI é spr á v y (§ 105 ex. ř.) viz spr á v a vn ucen á.
domovnický viz domovníci.
spoluvlastníka ve společném domě čís. 13.768.
:Ijedn~~-li majitel domu,s třetí osobou před povolením vnucené správy domu.
ze muze zadarmo (bez dalších platů) do jeho smrti užívati bytu v domě
nep?zbyla ta,to ysml?1fva platnosti zavedením vnucené správy; vnucen~
sprayce mUSl prevzIŤl tuto smlouvu a nemůže třetí osobě vypověděti hyt
pro neplacení činže čís. 13974.
obc~odní mí'Sytnosti, v nichž nájemce provozuje kupeckou živnost prostorove odde~ene od bytu, il1estaly se součásti jeho bytu a nepozbyly povahy
sam.,.osta!,ne 'l?rovo::?vny tím, že ~u v témže domě jako -byt a že byly s ním
soucasne najaty c 1 s. 14.012.

B
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služební: kdo byl propuštěn ze služby, jest povinen vykliditi služebni byt
a to, i kdyby, jak má za to, propuštění .nebylo důvodné ČíSi 13.516.
Z toho, že cena přiděleného naturálního bytu železničního zaměstnance pře
sahuje zaměstnancův místní. přídavek, vyplývá jen, že zaměstnanci nesmi
býti na naturální byt sráženo více, než činí jeho místní přídavek,_ nelze však
z toho vyvozovati, že zaměstnanci -není možné, by se do takového bytu
nastěhoval, a že mu proto přísluší nárok na diety pro nemo-žnost ubytování
čís. 13.95'l.
Bytová lichva viz I i c h vab y t o v á.
Bytové družstvo viz společenstvo stavební (bytové).
Celní zákon viz clo.
Cena kupní viz smlouva kuprní.
obecná nemovitosti viz dávka z přírůstku hodnoty nemovitosti.
přejímací: r o z vrh jej í viz p o zem k o v á r e for ma (.n á hra d o v Ý
zákon).
zkrácená viz zkráceni přes polovinu ceny.
Cenné papíry: obchodování s cennými papíry a losy jest činností bankéřskou
čís. 13.439.
pokud jest je pokládati ia věci dělitelné j oprávnění- dědiců domáhati se vydání jich části na tom, tl něhož byly pro pozůstalost ,složeny čís. 13.512.
s e k ves tra c e ji c h v A n g I i i viz s e k ves tra c e.
Cese viz postup.
Cesta veřejná viz v e ř e j n Ý s t a t e k.
Cestář okresní viz z a m,ě s tn an e c o kre sní.
Církev: k o n g r u a viz tam ž e.
československá: za »příslušného duchovního správce« ve smyslu § 12 zák.
čís. 320/1919 nelze pokládati toho, kdo nemá podmínek, jež by ho
podle ústavy (československé) církve činily způsobilým, aby byl jmenován farářem nebo pomocným duchovním správcem, třebaže jest
c ÍI r k v í ustanoven duchovním správcem; ten, kdo -nemá těchto podmínek, nemůže být ani platně delegován příslušným duchovním správcem k přijímání slavnostního přivalení ke sňatku čís. 13.309.
Císařské statky: přípustnost pořadu práva pro nárok pragmatikálního úředníka
na bývalých soukromých císařských statcích v čechách, jenž byl pravoplatným nálezem ředitelství statků degradován a ze služby bez nároku na
pensi propuštěn a jenž se domáhá na československém státu na základě
úmluvy mezi republikou československou a repuhlikou -Rakouskou ze dne
30. listopadu 1923 (ratifikované a vyhlášené pod čís. 187 sb. z. a n. na
rok 1931) určení, že se jeho propuštění ze služeb na 'bývalých císařských
statcích stalo neprávem a že byl neprávem degradován, a placení pense
čís. 13.365.
Cizí měna: v pojišťovací smlouvě č ~ s. 13.193.
valuta: připustil-li ten, komu finanční úřady zabavily cizí valuty podle § 5
vl. naŤ. čís. 113/1919, že jednal proti zákonu, vzdav se zároveřl nároku
na vrácení zabavené valuty a zažádav, aby bylo upuštěno od dalšího
trestního řízení, v čemž inu bylo vyhověno, nemůže se domáhati na
československém státu vrácení zabavené valuty z důvodu obohacení žalovaného státu čís. 13.297.
Cizoložství: bývalý manžel nemůže se domáhati náhrady majetkové škody na tom,
kdo, dopustiv se cizoložství s bývalou manželkou žalobcovou, rozvrátil manželství, takže bylo nakonec rozloučeno čís. 13.357.
manže,} matky děH, jichž manželský původ nebyl oduznáJn, nemůže se domáhati náhrady škody na jiném muži z důvodu, že dopustiv se cizoložství
s manželkou žalobcovou, zplodil s ni- děti, o· něž se musel starati žalOibce
či s. 13.617.
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Cizozemská společnost viz s pol e Č II o s t c i z o zem s k á.
Cizozemsko: pensijní fond zaměstnatl1cu vídeňské banky; pokud není sociálněpojišťovacím ústavem podle § 31 čís. 3 zák. o ochr. náj. čís. 13.359.
Cizozemský rozhodčí soud viz r o z h o rl čís o II d c i z o z e Ol s k ý.
Clausula rebus sic stantibus: při v Ý ž i v II é m viz v Ý ž i v fl é.

Clo: vl. nař. čís. 95/1930 má moc zákona; odesílatel, jenž žádal za takový způsob
celního řízení, jak ho rpředpisuje § 4 vl. nař. 6s. 95;'1930 sb. z. a n., jest
povinen hraditi železnici veškeré výlohy spojené s prozkoumáním povahy
mquky; k nim patří i zdržné; pro otázku platnosti vládního nařízení pro celní
úkony a vybráni zdržného jest rozhodným den, kdy byly tyto úkony před
sevzaty čís. 13.524.
nejde o nárok ze správy pro právní vady zboží, nýbrž o nárok na náhradu
škody, jež byla ku:piteli způsobena tím, že pro opo,zděné dodání muselo býti
zboží dodané z ciziny vycleno podle vyšší: sazby, než jak by tomu bylo bývalo, kdyby bylo dodáno včas; stát, jemuž byla jako kupiteli zpllsobena
škoda tím, že pro ·opozděné dodání (pro dodání z jiné cizí země) muselo
býti zboží vyc1eno podle vyšší sazby, než jak tomu bylo, kdyby bylo dodáno
včas, jest oprávněn domáhati se náhrady na prodateli čís. 13.727.
Condikce viz o·b o h a cen í bez d ů vod n é (k o n d i k ce).
Constituturn possessorium viz pře vod v I a s tni c tví.
časopis: vzájemné útočení; pokud lze je podřaditi pod zákon o nek. soutěži čís.
13.413.
smlouva, jIž se majitel, vydavatel a odpovědný redaktor časopisu zavázal,
že uveřejnI »zasláno«, ponese-li druhá strana všechny následky případného
soudního sporu, zejména následky finanční, se přičí dobrým mravllm a je
nicotná podle § 879 obč. zák t í s. 13.958.
čekací lhůta viz pojištěni smluvní.
československá církev viz c í r k e v čes k o s loven s k á.
československý stát viz stá t čes k o s loven s k ý.
čin konkludentní: okolnost, že zaměstnanec po celou dobu. co byl zaměstnán,
nepožadoval odměnu za nepovolené práce přes čas a zvláště ji neúčtoval
v měsíčnÍ"ch výkazech, neodpodstatňuje ještě o sobě závěr, že se zaměst
nanec chtěl úplaty za mimořádné úkony vážně a svobodně zříci, šlo-li o zaměstnance hospOdářSky na zaměstnavateli závislého, jenž se mohl důvodně
obávati, že bude jinak ze zaměstnání propuštěn a vydán nebezpečí nezaměstnanosti a bídy, tím spíše, kladl-Ii zaměstnavatel velkou váhu na brzké
ukončení prací zaměstnanci svěřených a pobízel-li ustavičlně k jejich urychleni či s. 13.235.
tím, že se dal odsouditi rozsudkem pro zmeškání k zaplacení premie z pojišťovací smlouvy proti škodám z povinného ručení, uzavřené jinou osobou
za něho bez řádného zmocnění, a -dopustil i vedení exekuce, neschválil vlastník auta mlčky pojišťovací smlouvu ·č í s. 13.246.
z t~ho, že se dělník hlásil do práce v jiném továrním oddělení dobrovolně,
znaje pracovní a mzdové poměry v něm, nelze nepochybně usouditi, že tím
projevil mlčky svou vůli, že jest srozuměn i s !nižší mzdou v tomto oddělení
vyplácenou čís. 13.306.
v tom, že dlužník, jsa žalován o zaplacení celé pohledávky, v první stolici
nenamítal vyrovnání, jest spatřovati vzdání se výhod z něho plynoucích
čís. 13.400.
z přihlášky a žádosti o udělení hlasovací-ho práva o sobě neplyne, že se
věřitel vzdal mlčky svého oddělného práva; .otázku, zda se věřitel vzdal
mlčky svého oddělného práva, jest posuzovati podle jednotlivého případu
s hlediska hmotněprávního podle § 863 obč. zák. čís. 13.686.
obecní zastupitelství může projeviti svou vůli a zavázati se jen způsobem
předepsaným v obecním zřízení, nikoliv konkludentním činem 'l: í s. 13.862.

družstva viz s.~ o leč. e n S t v 9.
obce: po ř a rl -p r a v a VIZ tam z e (o b e c).,
,
,
činže ve smyslu § 1101 obč. zák. viz zástavní pravD za.konrne:,
,
číšník: vrchní číšník, jenž má přijímati platy ?,~ hostů a d?zírah n~ podnzenYd I?u
personál a jen v době nutné potřeby tez obsluhovati hosty, lest obcho mm
. '
b
d bu
pomocníkem čís. '13.476.
zaměstnavatel nebyl oprávněn žádati na vrchmn:.. clsmku,
y ~e po Ol •• _
celého týdne ob mezi! jen na obsluhu a aby se "pn t0r;t podrobl! do~oru.]1
něho zaměstnance i učinil-li zaměstnavatel zaf!1estnanCl ~ ~omto ."smeru . Jen
návrh a nepřijal-li ho zaměstnanec, bylo na nem, aby pracl, k mz byl zle'!j
nán nadále konal, pokud se týče k jejímu konání byl .. och<:~e~, :'lle nesme
opu~titi .práci, aniž svůj důvod oznát;lil ~~f1!ěstnava!~h; ,nandll-h vsak v zaměstnavatel zaměstnanci by konal prace Jmeho podnzeneho druh~, nez ke
kterým byl podle smlouvy povinen, a trval-li na tom, v aby ty!o p~a~e ,kon~l
i v době výpovědní, mohl zaměstnanec ta~ovou zmenu "sl!1~e~n/cn ukonu
důvodně odmítnouti, aniž by tím zavdal duvod k propustem Cl s. 13.476.
zpropitné jako ·odměna za 'Práci přes č·a-s či s. 13.558. '"
,
členský podíl viz společenstvo výrobní a hos'podarske.
činovnici

V'V,

v

Daň:

exekuce berní viz tamže.
pře dno s t n í p o řad í viz dra ž b a v n u cen á n e m o v i t o sti.
zákaz, aby si právní zástupci nedali slíbiti urč.itou ~ást t.oho, co bude
straně přiřčei10 (§ 879 čís. 2 obč. zák.), vztahUje se 11 na umluvu o.percentuálniJm honoráři z dosažených slev na daních a dávkách (z majetku
,.
a z přírůstku na majetku) čís. 13.164.
nicotnou jest úmluva, ikterou ujedná advo~át se svyr;t klientem za _zastupování jako odměnu určitá procenta z častky, ktera m.u ·~li'de sl~vena
na dani· lhostejno že závazek takový převzala komandltm spolec~ost,
nikoliv její osobně ručící společník, jímž byla daňová sleva vyruozena
čís. 13.580.
, . , . 't ., 'h k a
pokud se záruční prohlášeni peněž·ního ústavu ::-er;)ne u~ UJICI o. zjištění veřejno,práVlních nároků ve smy~lu
nar ~ CIS. 87/ 1~18 (odst. ,,?
prováděcího nař. čís. 46/1919) vztahUje 1 na davku z majetku a pnrůstku na majetku č Is. 13.194.
zaručil-li se peněžní ústav jen do určité výše, ručí )e~. z,a dan,ě a dávky
v té výši, nikoHv i za jejich příslušenstvÍ', vyplyva]lCI z teto částky
čís. 13.194.
.
/ 3
ty
ustanovení Iprvniho odstavce § 13 konk. řádu Č1s. 64 19 1 se ne y a
daňových pohledávek čís. 13.411.
, ."
~v.
•
při exekuci na pohledávky čsl. st~tu za v'ymaha)'clill ventelem z tl,tUtU
daně činžovní a daně ,z obratu, JSou ma]etkove hodnoty, na ktere se
vede exekuce, označeny s dostate·čnou určitostí tím,. že j~ou u~~denr
jak budovy, z nichž se vybirá činže, tak výko~y, z",ll1~h~
:~latltI :dal~
z obratu· k zabaveni těchto daní do budoucnostI stacI, ze Je J:IICh prav:lI
důvod (~ákonitá povinnost vymáhajícího věřitele k placení techto dam)
již založen čís. 13.571.
~ ,
,
'~o
z příjmů důchodová (zák. čís. 76/1927): zmocnem bermch uradu podle
§ 345 odstavec (4) zák. čís. 76/1927, nejde. tak daleko, ~Y se v. zast~u
pení státu mohly s (právnrm ú~in~em vzda;c.ah 1 "n!lbytych kmhovmch
práv pro daně, jichž vymáhámm JSou povefeny Cl s. 13.416. , ,
v návrhu na povolení exekuce zabavením a přiká~áním k, ~"ybranl po:
hledávek čsl. státu za vymáhajícím věřitele.m z ~Itu:lu sr?-zek ~a dan
důchodovou zaměstnanců vymáhají.dho věřIte!e, lest v'?laJe,tkova vhodnota, na kteroU, se vede ·exekuce, s dostatecnou urclto~ŤI oZ?,aCe!la!
uvedl-li vymáhajkf věřitel jména jednotlivých zaměstnruncu a pnslusne
obvody berních správ čís. 13.571.
. ,
'v
povolení exekuce zabavením a přikázáním ~v vybram ~Qhl~davek csl.
státu za vymáhajícím věřitelem z titulu srazek na dan duchodovou,

.vl.
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k nimž jest vymáhající věřitel p-ovinen při výplatě slnžebních požitků

,
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svých zaměstnanců, může se státi i co do pohledávek státu, jež dosud
nevznikly, jen když je již platně založena zákonitá povinnost vymáhajícího věřitele k provedení srážek čís. 13.571.
ustanovení § 341 zák. čis. 76/1927 nenabylo dosud účinnosti čís. 13.647.
význam ustanovení čl. XVI. (1) b) jest ten, že, byla-Ii smlouva uza_
vřena do jednoho měsíce od vyhlášení zákona, plati úmluva o přesu
nutí přímé daně i po dni, kdy by ustanovení § 341 nabylo účinnosti až
do vypršení úmluvy, kdežto smlouva uzavřená později a obsahujíCÉ
takovou úmluvu má v tom směru míti platnost jen do dne, kdy ustano_
vení § 341 nabude účinnosti číl s. 13.647.
. Dar: prohlásil-li vlastník nemovitosti "Ii Jistině, že nemovitost daruje, že ji postoupil obdařenému do neobmezeného vlastnictvf, a uděIi1-1i výslovný souhlas
k tomu, aby vlastnické právo k nemovitosti bylo knihovně převedeno na
obdařeného, a odevzdal-Ii obdařenému tuto listinu, projevil zřetelně vážnou vůli, mu nemovitost nejen darovati, nýbrž i odevzdati. a obdařený da~
rování v tomto smyslu přijal; v takovém případě nešlo o darování bez skutečného odevzdání čís. 13.168.
slib výpravy (§ 1231 obč. zák.) přes meze zákonné povinnosti k výpravě,
ať tu takové povinnosti pebylo, ať ·byla po právu jen menší měrou, jest
považovati za .darováni bez odevzdání, jež vyžaduje formu notářského spisu
č i s. 13.249.
k právnímu jednáni, jímž postoupil otec svůj nárok na služební požitky
dětem a jehož ,.důvodem hyl nárok dětí na výživu, nebylo třeba formy notářského spisu ani schválení .opatrovnického soudu ani zřízení opatrovníka
k

činu čís.

13.626.

předmětem

darováni může býti i zří'zení osobní služebností čís. 13.945.
pokud se záruční prohlášenÍ' peněž,ního ústavu veřejně účtujícího
k zajištění veřejnoprávních nároků ve smyslu v1. Bař. čís. 87/1918 (odst. 5
prov. nař. čís. 46/1919) vztahuje i na dávku z majetku a přírůstku na majetku; zaručil-Ii se peně'žní ústav jen do určité výše, ručí jen za daně
a dávky v té výši; nikoliv i za jejich příslušenství, vyplS'vající z této částky
č is. 13.194.
z jízdného: nepožívá zákonného zástavního práva podle § 21 zák. čís. 116(

Dávka(y):

1927 čís. 13.842.
z majetku (zák. čís. 309/1920): kdo prodal a knihovně převedl nemovitost
před 8. květnem 1920, zavázav se, že veškeré nepřevzaté a před vkla-

dem trhové smlouvy knihovně váznoucí dluhy a závady ze svého zastoupí a k vy-mazu převede, není v poměru k nabyvateli ani podle
smlouvy ani podle zákona povinen zaplatiti čs" státu nedoplatek dávky
z majetku, který byl· na prodané nemovitosti vložen jako závazek prodatele, a nemovitost od zálVazku toho odbřemeniti čís. 13.320.
byla-li nemovitost, jež patřila prodateli dne 1. března 1919, prodána
před 8. květnem 1920, jest prodatel osobně podroben dávce z majetku
a z přírůstku na majetku připadajícii na prodanou nemovitost, nelze vš~k
proti nabyvateli uplatňovati ručení prodané nemovitosti za osobní dluh
prodatele; ,byl-li přes to nedoplatek dávky z majetku vÍožen na prodanou nemovitost jako závazek prodatele v době, kdy vlastníkem nemovitosti již byl (další) nabyvatel, bylo věcí (dalšího) nabyvatele, by
se bránil tomuto vkladu jako neoprávněnému, nevznikl mu však z tohoto vkladu nárok proti 'prodateli ani na depuraci ani na zaplacení
dávky čs. státu podle § 1404 obč. zák. čís. 13.320.
zpi'irůstku hodnoty nemovitosti (nař. čis. 143/1922 sb. z. a n., dodatek 111.):
při stanovení obecné ceny pozemku k určitému dni jest přihlížeti
i k omezením, která v té době na základě zákO'l1ů o pozemkové reformě
stíhala vlastníka pozemku, odnímajíce pozemek ten z volného trhu
či s. 13.407.

~~ 'd' 'k I z přírůstku hodnoty nemá
v odhadním říz.ení ~a účelem vym.e~e~l ~\ Jozemku jež má býti určena
hodnota invesÍ1c vh~ ~a stanovem o no y
,
soudním odhadem Cl s ..~3.~~~ v' 100/1933 týká se jen Hzení exeustanovení § 35 odhadnI' ? ra . . ,u e~~s'za účelem vyměřeni dávky z pří
kučního, nikoliv i odh~dniho nz. .,
byla stanovena odhadní ce~a
růstku ho?no~~; pr.~h usnetsent'v.,pll:~ opravné prostředky podle zanemovitosŤl pnsluse11 v tom o pn
kona čis. ľOO/1931 úÍ>s. 13.950.,
itosti (§ 216 posl.
Dávky výměnkářské viz dražba vnucena nemov
odst. ex. ř.).
známky viz zná m k y. .t.
' přípustná delegace Jm
.' éh o soudu
Del ~sivni
~.
Delegace soudu: v pracoyr:ÍiIJ1 soudmc Vl nem
z důvodů vhodnostt c [s. 14.004.
...
Deposice soudni viz s 1o žen í n a s o· ude.
v

Depositum viz sml o u v a se h o v a c, L
vedl nemovitost před 8. květnem
Depurační povinnost: kdo ,'prod~l a ,kmhoyneza~~e: před vkladem trhové smlouvy
1920 zavázav se, ze veškere neprev e'ho zastoupí a k v)'mazu převede,
knih~vně váznoucí dluhy a l~áv~dY zd~ s~~10UVY ani podle zákona povinen
není v poměru k nabyvate I aUl po e .
k ' b I na prodané nemozaplatiti čs. st~tu ne~oplatek dádVk Y z rnaJ:;;:~~itot::YOd ~ávazku toho odbře
I
t
vitosti vložen Jako zavazek ,pro a e e, a II
rneniti či s. 13.320.. v
v'
r d 1 března 1919, prodána před
byla-li nemovitost,. lez pa~llt 1prod:~~ 1po~~ob~n dávce z majetku a z pří8. květnem 1920, Jest pro a.~e, oso
nou nemovitost nelze však proti
rťistku na maje!ku ~řip<:daJ,lcl n: ~r~~~ovitosti za osobní dluh prodatele;
ložen na prodanou nemovitost
nabyvateli uplatnovatI rucen,l pro an.
býl-li ~řes to nedopl~tek .~avbky ~d~aJT~~~í~em nemovitosti již byl (d~l~í)
jako zavazek 'pro~a!e e v~, o e,
I b se bránil tomuto vkladu Ja-Im
nabyvatel, bylo veCl (~alsIho) nvat;vat~ 6ot~ vkladu nárok proti prodateli
neoprávněnému,. neVZnIkl mUl vs~ d ~VkYo čs státu podle § 1404 obč. zák.
.
ani na depUTacI ani na zap acenI a
čís. 13.320.
Devalvace měny viz měn a.
,
, v .
I
v's 55/1933 nevadí povolem exekuce ve proDevisová opa~en1: pre~plsy v. ~~r:, c,~. ěřitele' povolení Národní banky česko
spěch Clzozemskeho vym~. all~l lOt vV výtěžku z exekuce' ·povolení exekuce
slovenské je třeba a~ pn ~yp ~J by NárodnÍ' banka ~eudělila dodatečně
nevadí ani obava dluzm ka, ze'h d~t I . úJ'm a poněvadž by výtěžek docí,
hl d' k
' stala by se mu nena ra 1 e n a ,
povo len,, .
' h . I
ěd nesloužil k uspokojem pn e av y
lený prodejem zabavenyc Je 10 V L .
vymáhajícího věřitele čís. 13.646.
y
.,
'_
. 'h
k
proti povolení exekuce ze byl ochoten vyma
k tvrzenf povmne o v re ursu 'h .. 'h věřitele zapl~titi že však nedosáhl
haný dluh dzoze,mského vyml a al:~~l~ ti pro zákaz n~vot není-li patrno
souhlasu Národm banky, ne' ze pn lze
,
v'
13991
ze spisů, na jejichž základě rozhodoval prvm soud Cl s.
. .
Dědic: díl P o v i ,ll n Ý viz tam ž e.
,.
a o c 11 ran a n á je m c ů viz och ran a na Je m c Ů.
oprávnění ke sporu viz pozyůs.tal?st. ,
osloupnost dědická viz dedlcka poslo~'~nost. "
P
y
ětem latného 'postupu může hý-ti i nárok dedlce na pozustal~st,
P!edn:
.P. Vt" J",sto, J'aky' m způsobem a v jaké výši tento nárok dOjde
trebaze nem Jes e
uskutečnění' č úso 13.282.
)
. h
t uloženo
bylo-li zůstaviteli (učiteli ,na ~o.t.tkr9mé š~oleeÍ1sf~í~~ o o~~r~~a byla věc
v

Y

y.

pravopl~tným ~~mě\~m;o~~o~~~t:~ p{e~;~~ j~hO ,Jozůst~IOS~i (dě~icti~)

: ~~~íe~~~~sfn~ ~~~tné projed~áyánív t,éže věci pořadem prava am z duvodu přechodu závazku na dedlce c 1 s. 13.446.
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každý z několika dědiců, jimž byla pozůstalost odevzdána, jest oprávněn -domáhati se vydání části cenných papírů na tom, II něhož byly pro
pozůstalost složeny; pokud jest cenné papíry pokládati za věci dělitelné
čís. 13.512.
při nehodnosti dědice přicházejí v úvahu (§ 541 obč. zák.) jen takovi
potomci nehodného, kterým přísluší vlastní dědické právo po zůstaviteli
čr s. 14.037.
a exekuce: byla-li povolena exekuce proti pozůstalosti zákazem pozůsta
lostnírnu soudu poukázati jmění dlužné pozůstalosti, ač v den povolení
exekuce pozůstalost již neexistovala, hyvši pravoplatně ukončena odevzdáním pozůstalosti, nemohla exekuce proti pozůstalosti 'býti bez dalšího provedena proti dědici a nenabyl zejména vymáhající věřitel zástavní-ho práva k pozůstalostnímu jmění již odevzdanému dědici a jsoudmu pro něho v depositu poručenského soudu a byl poručenský soud
oprávněn vydati dědici veškeré jmění pro něho soudně uschované bel
ohledu na exekuci proti pozůstalosti; učinil-Ii poručenský soud tak neručí syndikátně, třebaže byl mylného domnění, že jmění nezletÍIého
dědice, jsoucí v úschově u poručenského soudu, bylo platně zabav,eno
povolením exekuce proti pozůstalosti čís. 13.229.
nepominutelný viz d i I P o v i n n ý.
Dědická posloupnost: smysl doslovu § 732 obč. zák., že »vnuci z dosud žijících
dětí nemají práva na dědickou posloupnost«, ~est ten, že děti prvního
stupně (synové a dcery zůstavitele) vylučují, jsou-li na živu, své vlastní
descendenty ze zákonné 'posloupnosti do jmění jejich ascendentů, to
i tehdy, jsou-li nezpůsobilí dě-díti nebo vyloučeni zůstavitelem z dě
dictví, neb se zřekli dědictví aneb je odmítli čís. 13.981.
při nehodnósti dědice přicházejí v úvahu (§ 541 obč. zák.) jen takoví
potomci nehodného, kterým přísluší vlastní dědické právo po zůsta
viteIi čís. 14.037.
přihláška viz pozůstalost.
Dědictvi: byl-li převzat nárok dědice na pozůstalost bez příslušných putrinností,
nejde o kup dědictví podle § 1278 obč. zák., nýbrž o postup nároku ve
smyslu § 1392 obč. zák. či s. 13.282.
vzdání se dědictvÍ' (poručníkem jménem nezletilce schválené poručensky)
jest neodvolatelné čís. 13.397.
Dělení společné věci viz s p o leč e n s tví s t a t k ů.
Dělitelnost: pokud jest cenné papíry pokládati .za věci dělitelné čís. 13.512.
Dělitelný dluh: solidárnÍ' dluh viz solidárnost závazku.
Dělnické pojištění viz. p o- j i š t ě n í s o c i á 1II í, ú r a z o v é.
nu p':ovinný: pokud nelze do povinného dNu dítěte po otci započísti hodnotu toho,
co dítě ,obdrželo z pozůstalosti .po matce, třebaže otec obdržel z matčiny
pozůstalosti méně, než sám do ní dal čís. 13.996.
v návrhu na povolení, exekuce zabavenim nároku dlužnikova na povinny
dH musí býti uveden poddlužnfk, jemuž má býti dán zákaz podle § 294 ,
ex. ř.; tomuto 'požadavku není vyhověno tím, že bylo v návrhu uvedeno,
kdo jsou »spoludědici« a u koho je pozůstalostní. jmění uloženo čís, 14.045.
Dílčí dluhopisy: obchodní 'Soud, jenž byl přislušný ke zřizení opatrovníka k společnému hájení práv majitelů dí1čich dluhopisů, jest příslušným i v otázce
týkajicí se posouzení rozsahu oprávnění opatrovní-ka čís. 13.662.
opatrovník jest oprávněn k hájení práv majitelů dílčích dluhopisů na splacení úroků a ,při slosování kapitálu dolarové půjčky ve zlatě, po případě
ve zlaté paritě, bylo-li k zajištěni majitelů dHčÍch dluhopisů dolarové zápůjčky zřízeno zástavní právo na podnicích dlužníka i pro jistinu i pro
úroky 3 byla-li o tom zřízena listina čís. 13.662.
zdráhá-Ii se dlužnfk vypláceti úroky (kupony) v hodnotné měně podle zlaté
doložky, lze proti němu nastupovati žalobou hypotekární čís. 13.662.
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Dobová sleva viz p o-j {š t ě n í s m I II V n í
Dobré .~avy:. soutěže viz soutěž n~kalá
JIna!k VIZ !fl e p I at n o s t s m I o u v y '
DObrovOI,n~ dražba viz dra ž b a dob r o v '0 ln á.
Dobrozdam znalecké viz z n a I e c.
Dohoda o příslušnosti viz při s I u š n o s t (§ 104'
)
Dohodč' ml
J. n ..
t S
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.
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padu 1931 Č Í's. 13.230.
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DomáCi trh práce viz oclI r a,n a do m' 'I
Dom~,:"ost manželů viz manželé.
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domovní-k má nárok na bezplatný byt a nemůže se vzdáti tohoto svého nároku; smlouva o úplatě za domovnický byt jest nicotna čí 5. 13.38I.
Donucovací opatření podle § 50 (6) zák. čís. 100/1931 viz nes 'P o I n é ř i z e n i.
Doplňovací řízení (§ 496 c. ř. 5.) viz o d vol á n í.
Doprava osob (zák. čís. 198/1932) viz živnost dopravy osob.
železniční: vl. nař. čís. 95/1930 má moc zákona; odesílatel, jenž žádal za
takový způsob celního hzení, jak ho předpisuje § 4 vl. naL, jest povinen hraditi železnici veškeré výlohy spojené s prozkoumánim povahy
mouky; k nim patří i zdržné; pro otázku platnosti vlác!ního nařízení
pro celní úkony a vybrání zdržného jest rozhodným den, kdy ,byly tyto
úkony ipředsevzaty čís. 13.524.
§ 3 čÍs. 4 dopr. ř,,\ čís. 203/1921: železnice musí, vadí~li tomu okolnosti
opodstatňující vyšší moc (nízký stav vody) odepříti příjem dopravy,
po případě zastaviti přepravu; klesl-li teprve za dopravy zboží vodní
stav tou měrou, že lodního prostoru nebylo lze plně využíti, nelze při
čítati dráze za zavinění, že nezastavila dopravu čís. 13.609.
čl. 90 žel. přepr. ř.: ustanovení čL 54 předpisů pro službu dopravní
čís. XIX. neplatí pro zařazení vagonu s hořlavými látkami při posunu
ve stanici čís. 13.778.
překladištni tarif: sazeb překladištního výjimečného tarifu 10 oddílu Vtl.
lze ,použíti jen, hyl-li příďem zboží do překladiště zastaven čís. 13.609.
sazeb překladištního tarifu oddílu I. odsL 4 Aa lze použíti u zásilek,
jež byly v překladišti zastiženy jakoukoliv překážkou, takže j-ejich nalodění není možné, a jež budou před zánikem překážky podány novými
nákladními listy do překladišť, ve kterých není překážky, by odtud
byly dopraveny dále po vodě do celní ciziny čís. 13.609.
mezinárodní (úml. čís. 140/1928 sb. z. a n.): v tom, že železnice, nestačily-li údaje odesílatelovy k úplnému určení přepravní cesty, zvolila
delší a dražší přeprav·ní cestu, nelze spatřovati její hrubé zavinění ve
smyslu čl. 9 § 3 písm. h) mez. úmluvy; na železnici nelze požadovati,
by uváděla důvody pro to, po připadě dokazovala, proč se jí zdála
zvolená cesta pro odesílatele nejv5'hodnějši čís. 13.781.
předepsal-li odesilatel (v Rumburku) pro přepravu zásilky po polském
území použití výhodnější'ho výjimečného tarifu, jenž však v době pře
pravy zási'lky již v Polsku neplatil, nemůže z toho, že železnice použila
pro výpočet dovozného po polSlkém území místmího polského tarifu,
jenž, třebaže nebyl, ale železnici se zdál pro odesílatele nejvýhodnější,
uplatňovati nárok na vrácení přeplatku, nejde-Ii o zlý úmysl aniž o hrubou nedbalost železnice; ustanove.nÍ čL XVIII. a XX. obchodní smlouvy
československo-polské z 23. dubna li925, čÍs. 202 sb. z. a n. nepřichá
zejí 'V takovém případě v úvahu čís. 14.016.
Doručení: 1 h ů t a k op r a v Tl é m II pro s tře cl k II viz tam ž e.
z moc fl ě n e C pro do ľ u Č o v á II í viz v Ý p o v ě ď z II á j ID U.
§ 163 o. s. p. vyžaduje, by -hned po prvním marném pokusu doručení bylo
zanecháno .písemné oznámení, že se doručovatel za účelem opětného doru·čení dostaví v přesně označené době; nestačí ústní sdělení doručovatele
přítomnému personálu, že za účelem doručeni přijde po druhé; doručeni
žalob není bez dalšího možné s plným účinkem také k rukám obchodních
pomocníků čís. 13.262.
ustanovení čl. 235 obch. zák. nevztahuje se k doručení, .které se' nemusi
státi k vlastním mkam adresáta; náhradní doručení v obchodní místnosti
akciolvé spoleánosti čÍ' s. 13.649.
lhůtu k odvolání jest počítati od doručení rozsudku prvého soudu k rukám
právního zástupce, třebaže vypověděl straně plnou moc, když strana, byvši
soudem vyrozuměna o vypovězeni plné mOCI, nevyhověla nařízení soudu,
by ustanovila co nejdříve nového. právního zástupce č í IS. 13.701.
nebyla-li obsílka k odvolacímu líičenÍ doručena plnou moci vykázanému
právnímu zástupci strany, nýbrž advokátní komorou určenému zástupci chu_
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dých, nejde o zmatek podle § 477 čís. 4 c. ř. s., byl-Ii soudem ustanovený
způsobilý právní zástupce skutečně před odvolacím soudem za stranu pří
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tomen a projednával č Í's. 13.850.
byla-li v žalobě udána žalovaná osoha řádně podle jména, zaměstnání i bydliště byla-Ii jí žaloba řádně doručena do vlastních rukou, dostavila_Ii se
včas 'k prvnrmu roku a podala-li žalo.boi o.dpověd', v nrž uplatňovaia, že
se žaloba může tY·kati jen osoby téhož jména, v témže domě bydlící, ale
iiného zaměstnání, bylo o této námitce rozhodnouti rozsudkem a nebylo
lze z toho důvodu prohlásiti řízení zmatečným čí 5. 13.910.
nejde o případ § 111 c. ř. s., odjela-li strana jen na přechodnou dobu (na
kam.paň do cukrovaru v jiném místě); straně nelze tu ukláda!i povinnc:st,
by ustanovila osobu k přijetI soudních obsílek, aneb aby oznaml'ia zmenu
dočasného pobytu soudUl; doručnému orgánu jest tu postupovati podle
§§ 102 104 c. ř. s., po případě podle předpisu § 15 odst. 1 výn. mín. pošt
a telegrafů, vydaného vzhledem na vl. nař. čís. 2/1927 a uveřejněného ve
věstníku ministerstva spravedlnosti str. 184/1928 čís. 13.963.
Dovolací rekurs viz stíž'nost dovolacL
.- odpověď: odpÓJrci dovolatele nepříSlušÍ právo uplatňovati dovolací důvody
§ 503 c. ř. s. čís. 13.218.
Dovolání: ve věcech prac,ovních viz pracovní soudy.
§ 502 odst. 2 c. ř. s.: domáháno-li se žalobou zaplacení dobových slev
z ročních premH z několika pojistek o samostatných pojišt'ovacÍch smlouvách, o nichž byla vydána zvláštní pojistka, jde o samostatné nároky,
z nichž jest s hlediska přípustnosti opravných prostředků posuzovati každý
zvlášť čís. 13.620.
§ 502 odst. 3 c~ ř. s.: odvolaCÍ' soud, oceňuj'e předmět sporu podle třetího
odstavce § 500 _c. ř. s., nemůže tím měniti předpisy o řízeni ve věcech nepatrných ani předpisy o opravných prostředdch ve věcech nepatrných; dovolací soud rozhoduje, zkoumaje otázku připustnosti opravného prostředku,
samostatně
o předpokladech zvláštnkh předpisů o věcech nepatrných
č f,s. 13.218.
pohledávky na zaplacení kupní ceny za ,objednané a dodané zboží na zásamostatných účtů jest považovati co do přípustnosti dovolání za pohledáv.ky samostatné, třebas byly spojeny v jedné žalobě a jednotlivé žaloby byly spojeny -k Společnému rprojedná,ní a rozhodnuty společnÝm rozsudkem č í's. 13.634.

kladě

bylo-li dovolání odmítnuto vzhledem k dodatečnému ocenění předmětu
sporu odvoladm soudem, jest odpůrci dovolatel.ovu přisouditi útraiy dovolacího řízení, ač neuplatňoval v dovolaci odpovědi nepřípustnost dovolání
č rs. 13.879.

je-Ii požadováno vrácení dobové slevy z několika pojistek, jde o samostatné
nároky, jež jest s hlediska přípustnosti dovolání- 'POsuzovati každý
zvlášť čÍs. 13.928.

§ 503 c. ř. s.: odpůrci dovolatele nepřísluší právo uplatií.ovati dovolací dů
vody § 503 c. ř. s. čís. 13.218.
usnesení odvolacího soudu, třebaže nebyla odporovatelná podle § 519 c. ř. s.,
mohou ,býti napadána napotomnÍm dovoláním, zavda'la-li příČinu ke vzniku
některého z dovolacích důvodů § 503 c. ř. s., zejména, Irozřeši!_li odvolac.íi
soud
neodporovatelným zrušovaCÍm usnesením podstatnou otázku
sporu sám
č i 'S. 13.494.
shledá-i soud i při různých posudcích dobrozdání jednoho z dvou znalců
za přeSVědčivějŠí a přilkloní se k jeho Iposudku, jest to výsledek hodnocení
důkazů, jemuž nelze v dov.olání odporovati čís. 13.704.
čís. 1: zmatečnosti 'Po-dle § 477 'co ř. S. viz tamže.
čís. 2: nejde jen o porušeni formálního předpisu, zhojitelné opomenutím výtky podle § 196 C. Ť. !s., ,nýbrž o vadu, která se týkala
bezprostředně obsahového (Věcného) úkolu procesního řízení, nepo_
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,
veřttelů zacho'vá se dražební ř'ze
' .po mmek Jedmm z vymáhajících
I
flI I ve prospech ostatnkh; uložil-li
ř.: věřitel, přistoupivŠí

hQtové zaplacení vymáhané

prvý soud přes to přistoupivšimu vymáhajícímu věfiteli, by i on před
ložil ve lhůtě dražební podmínky, jinak že bude dražební řízení zrušeno,
byl rekursní soud, zvěděv z rekursu povinného o nespráv-ném postupu
exekučního soudu, oprávněn zrušiti ono usnesení a -uložiti prvému
soudu, by pokračoval v dražebním řízení na základě dražebn'tch podmínek předložených vymáhajícím vě.řitelem čís, 14.039.
§§ 154, 155 ex. ř.: byl-li po pravoplatném povolení opětné dražby zamítnut návrh vymáhajícího věřitele na zrušenÍ' exekuce, nelz';: bývalému
vydražiteli přiznati oprávnění k rekursu, třebaže mu hrozí náhrada za
útraty a škody uvedené v § 155 ex. ř. čís. 13.250.
prokázal-li vydražitel ve smyslu dražebních podmínek ještě ve lhůtě
§ 154 ex. ř., že věřitel, na jehož pohledávku z nejvyššího podáni se
dostane, jest srozuměn, by vydražitel dluh převzal a že je oprávněn
tuto částku si sraziti na dospělou splátku na nejvyšší ,podáni, se.ide
s povolené opětné dražby, není-li vydražitel ani jinak s plněnim dražebních podmínek v prodlení čís. 13.386.
určení schodku, o který jest nejvyšší podáni, docílené ,při 'opětné dražl1ě
nižší než nejvyšší podání docHené při dražbě předchozí, má se státi
bez zbytečného průtahu; předpokladem ovšem jest, že příklep při opětnt
dražbě jest pravoplatný a nestane se bezpředmětTI)' možným předraž
kem; netřeba však vždy čekati, až jest nade vší -pochybnost. jisto, že
.konání dalŠÍ' ,opětné dražby jest řádným a včasným složením nejvyšsihO
podání docíleného při opětné dražbě vyloučeno čís. 13.562.
nezapravil-li vydražitel nejvyšší podání hotově, jak bylo ustanoveno
v dražebních podmínkách, n}"'bl"Ž uložil za souhlasu exekučního soudu
u spořitelny ,různé vkladní knížky k zapravení nejvyššího .podání, mezi
nimiž byla i vkladní' knížka banky, ktere bylo napotom povoleno přiročí,
a vymáhající věřitel si -pak tuto vkladni knižku ještě s jinými vkladními knržkami vyzvedl, potvrzuje, že tyto vkladní kníižky převzai na
srážku přikázané mu části nejvyššího podání, bylo nejvyšší podání zapraveno řádně (§ 154 ex. ř.) i pokud se týče částky připadlé vymáhajídmu věřiteli, třebaže ,k realisaci oné vkladnÍ' knížky banky nedošlo
pro příročí; lhostejno, že usnesením exekučního soudu, jež bylo potvrzeno rekursním soudem, bylo pravoplatně vysloveno, že dražební
podmínky složením oné vkladnf knížky banky řádně splněny nebyly,
stalo-li se tak dříve, než vymáhající věřitel onu vkladní lmíižku vyzvedl
a prohlásil, že je převzal na srážku přikázané mu části nejvyššího podání čí -5. 13.931§ 171 odst. 2 ex. ř.: vymáhající věřitel a věřitel, přistoupivší k dražehní-mu řízení, má nárok na hotové zaplacení vymáhané pohledávkY
bez rozdílu, zda před dražbou učinil prohlášení ve příčině hotového
zaplacení' čili nic čís. 13.182.
§ 172 ex. ř.: k veřejným orgánům uvedeným v § 172 ,čís. 1 ex. ř., jež
mají býti k rozv:rhovému roku obeslány, náleží i Všeobecný pensijni
ústav, je-Ii z exekučních spisů, najmě z odhadního protokolu jakož
i z přihlášek ji,ných veřejných orgánů zřejmo, že prodané llem'ovitosti
sloužily podniku povinným provozovanému či s. 13.197.
okolnost, že Všeobecný pensijní ústav nebyl uvědoměn o dražbě, má
~en ten význam, že nemůže již žádati uspokojení svých pohledávek,
jež k dražbě nep.řihlásil, v přednostním po,řadí, nýbrž teprve po uspokojení vymáhajídho <věřitele Č Í's. 13.197.
§ 187 ex. ř.: skutečnost, že nemovitost byla vydražena a přiklepnuta,
ač nebyl vyřízen návrh na zrušení exekuce podle § 39 čís. 6 ex. ř.,
podepsaný i vymáhajícim věřitelem, není nezhojitelným zmatkem podle
§ 477 c. ř. s. a § 78 ex. ř., k němuž by bylo přihlížeti z úřadu v každém
období řízenÍ'; nebylo-li zrušovacímu návrhu pted početím dražby vyhově~o a udělen-li pravoplatně příklep. nelze již účinky přiklepu odstramti zrušením exekučního řízení čís. 13.389.
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§§ 213 a 231 ex. ř., by vyřidil odpor podíe tvrzeni odporovatele, nezkoumaje, zda k zápisu přihlášené pohledávky v pořadí běžném a ~j
koHv v pořadí vymazané pohledávky došlo postupem správným a zda
pořadí pro přihlášenou pohledávku má býti posuzováno podle skuteč
ného knihovn~ho stavu, jak se jeví podle výpisu z knihy pozemkové,
čili nic a neměl odpor k řešení této otáZky odkázati na porad práva;
není-li ~ rozvrhovém řízení uplatněna materielní neplatnost zápil"u, braní
exekučnímu soudu formální- právní- moc zápisů, by k materielni neplatnosti zápisu přihlížel z úřadu čís. 14.007.
byl-li první rozvrhový rok zrušen, jest na odporujícím věřiteli, který
jest při druhém ro.ku zastoupen, by podal odpor znovu; neučiní-Ii tak.
má se za to, že u.pustil od námitek, jež uplatnil při prvním roku čís.

Jení příklepu nenapadl ve lhótě e:~ e 1; :~ ten,to vente! usnesení o lldě
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řízen i před úplným zapravením nej ~:jv~KSSll olW?ání !Uůie b)/ti nabyl podán návrh na zahájení o ětn .VdSSl~ o po aru; am okolnost, že·
kážkou n~řizení rozvrhového rntu č ~ 5, r~~~8.není podle zá,kona pře§ 210 ex. r.: podle § 227 druhý odst ex"
§
",
se Jen skutečná škoda vzešlá zrušen'
.
a . 1121 obc. zak. nahrazuje
zis~; nájemce jest povinen podle § ~'W na.le~ndho p'~měru~.. ni:~oliv i ušlý
P?zadovaná škoda i důvodem i co d ~'''' r. 010zltl v pnhlasce, že mu
ylll~n o tom konati úřední šetřeni 'fl ~ br ys~ povsta~a;. s~udce není pozene !leb II soudu již založené listin y z )~S~ od~azan Jen na předlo_
čís. 13.645.
y, vereJne kl1Jhy a exekuční spisy

r

14,047.

§ 215 ex. ř.: usnesení, jímž se dodatečně rozděluje, co bylo knihovnímu
věřiteli omylem ·přikázáno a jím vráceno, není usnesením nespornéhu
řízení č fs. 13.174.
§ 216 ex. ř.: čís. 2: záznam zástavního práva pro převodní poplatek
nemá v zápětí, že promlčení. převodního poplatku zůstává přerušeno,
pokud záznam nebyl podle § 45 knih. zák. vymazán čís. 13.532.
pro otázku přednostního zástavnÍ1ho :práva pro převodní poplatek podle
§ 216 čís. 2 ex .ř. jest rozhodná jen okolnost, na které časové období
připadaji poplatky přihlášené k rozvrhu nejvyššího podání, pokud se
týče za kterou dobu nejsou zaplaceny a tedy jsou zadrželé, nikoliv
však okolnost, kdy platební roz:kaz, jímž byly předepsány, nabyl právní
moci nebo byl knihovně zajištěn čís. 13.712.
došlo-Ii ke kupní smlouvě již před poznámkou zahájeni dražebního ři..
zení, jest pro otáZKU přednostního poradí převodního poplatku z kupní
smlouvy bezvýzna.mné, že kupní smlouva byla vtělena do pozemkové
knihy po poznámce zahá,jení- ·dražebního řírzení čís. 13.712.
pro otázku, zda jsou tu předpoklady přednostního pořadí převodn~ho
poplatku, je nerozhodné, zda na platebním rozkaze byla připojena dol6žka vykonatelnosti, aniž záleží na tom, jaké má tato doložka datum,
nýbrž je vkoumati jen, zda isou splněny předpoklady § 72 popl. zák.,
§ 216 čís. 2 ex. ř. a čJ. III. odst. 14 nař. min. financí čÍs. 181/1850 ř. zák.

i předpoklad § 228 ex. ř. že neprošla .... .,. o
musí- býti nejpozději při ~ozvrh~vé
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ex. r. a exekuční soud J'est pal za~ aVll1ho prava odpor podle Š 213
"'te I s hl ediska hmotněprávního
. C pOVlllen
ven
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.
praVlll moci čís 13192
'
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i pak h.m~tněprávní námitky ;r~ti . 'f:~zn~ ventele a vydra~i.tel mllže
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dl'" 'k
. ar IlO ventele Cts 13317
• UZlU, uplatňuJící, že ·bylo přikázán.
tJtulem, uenÍ z práva k rekursu
I o;; nec~, co pem kryto exekucnim
13.350.
vy Olken, 1 kdyz odp.or nepodal čís.
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odP?rujíd věřitel musí sice odpor ři
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,
kovym přednesem nemusl' J'eJ' vsPakrodzvlll:?t~en(l roku opodstatniti skut~
OOZII oS"'d ' ! ' ) "
o
,
bylo-li v odporu tvrzeno ž
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ve CI I, Cl s. 1.1.814.
, e po
1 e a-vce přihlášen'
~ d'
po hl ed'avky přísluší jen běžné
pořad"'"
e v pora
I vymazané
byl učiněn přednes knihovního v"'v,~' lalll~ k tomuto tvrzení odp')rovatele
en e e, yl0 na exekučním sou du podle
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13,897,

odpor proti přikázání poplatku v přednostním po-řadí z důvodu, že hyl
vznesen odpor a žádáno o odpis poplatku, poněvadž prý nedošlo k realisaci smlouvy, jest odkázati na pořad správní č ls. 13.897.
poplatek z převodu osobni koncese nepožívá přednostního práva při
rozvrhu výtěžku nemovitosti čís. 13.897.
při směně nemovitostí nejsou převodní poplatky jednotným dluhem,
požívajídm přednostního práva nedílně na obou nemovítostech, nýbrž
na každé ze směněných nemovitostí požívá zástavního práva jen poplatek, připadající nn nemovitost, jíž se přímo týká čís. 13.897.
předpokladem pro přiznání přednostního pořadí nemocenskému pojištění .není', by nemovitost sloužila výlučně nebo převážně výdělečnému
podniku dlužníka, poc;:l.robenému výdělkové dani čís. 13.588.
čís. 4: bylo-li zástavnÍ" právo, jež jest v knihách jen dosud zapsáno, ale
dluh jílm zajištěný zanikl placením nebo spojením (konsolidaci), pře
vedeno po povolení vnucené správy, avšak před přiklepem v dražbě,
jest k němu při ro.zdělení nejvyššího podání za vydraženou nemovItost
přihlížeti čís. 13.529.
knihovní poznámkou zabavení nároku povinného na vydáni nemovitosti
zapsané v pozemkové knize rievzniklo pro vymáhajícího věřitele knihovni
zajištění jeho vykonatelné pohledávky a nestal se vymáhající věl·itel
zástavním věřitelem; poznámka zahájení dražebního řízeni oři oné nemovitosti povolené vymáhajídmu věřiteli pro tutéž vykonatelnou pohledávku v pořadí poznámky zabavení nároku na vydání nemovitosti,
SS"
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~:::en~n~~~O~~~n?Yčbf~. J~~.7~~~Jné

právo v

pořadí

Z<1.-

zaháje~jí

poznámky

J?osJ. odst.: nepřísluší-li úrokům stejné pořadí s jistin II
y, 1 v,
.
u~ratyám .yzn,ikIÝ,m vymáháním těchto úroků čís. 13.~46 nepns USl ani
vY~:~~arSkde davkY'vpokud nejsou zadrželé za delší dob'u než tři Jeta
pO~:,aJlc o e dne pnklepu vydražené nemovitosti naz čt . -t
.'
~YS~l~O P?dání př}kázativ v pořadí výměnku, třebaže vý~ě~,ete~Yl z
p~~Záent~C/s.P?g.l~~~~k prevzat vydražitelem bez započtení Iia nejvyšší

p:t;

,
",

,:Ii

v. pořadí zaji,ště~ého ,výmě~kuv nelze prikázati z nejvyššího podáni
-''', I "
t:
a~1 teh~y, by~y-li 'přizná?y r?zsudkemi stejné pořadí ~ ~r.'~~~'~~va'm~
davkat111, ktere neJsou dele tn let přede d'lem 'pří-kl
Yd ..
Y
přísluší úrokům a útratá
v.
1.
epu za rzeny, n€'.. . v
m sporu pnsouzenym výměnkáři rozsudky'
jlmlZ mu byly .proti dlužníkovi zadržené vy'měnkove' d: I
v.
neJ'sou li v po
k 'k'
~
av cy pnznany
.
-,
z~I1!, ove mze pn vyměnku vloženy ani úrok ze zadrže~
nych dave k am JIstota za procesní útraty' spoJ'ené s db' y"
d'
čís. 13.538,
o yvamm avek
dayky, splatne pred VICe nez tremi roky před udělení

L

. '

V"

§ 222 ex. ř. viz hypoteka simultannÍ.
§ 224 ex. ř. viz hy pot e.k 'a k a u ční
§ 227 ex, ř,: podle § 227 druhý odst ex' ř a § 1121 b' ,
.
s~ jen s:l~utečná škoda vzešlá zrušenim ~áj~mníh
o c, za~. n~h~az~J~
zIsk; naJemce jest povinen podle § 210 ex ř ~~~~~ru: m~~~:l::' I us!y
mu požadovaná škoda i důvodem 'i co do ~,:
Zl v pn ~sce, z~
povinen o tom konati úřední šetřeni nýbrž J'~~~ ~~~~~a}a;. Souace ~em
ložené neb u soudu .. v
I v',,
, a z a n jen na pred_
čís. 13,645,
JIZ za OZene listiny, veřejné knihy a exekuční spisy
v

nedostalo-li se vydražiteli z rozvrhové podstaty úh d
služebnost, jest oprávněn domáhati se reku
ra.. y. za prevza~ou
usnesení co do částky na n'v b I bV
rsem zrusenl rozvrhoveho
, I Z Y o remeno v odhadním ~)rot k I
neno a na kterou si činí nárok čís. 13.227,
'
o o u oce§ 22~ e:x:., ř.: ,i pfe~'p'ok.~~ď, že neprošla ještě lhůta ke spravení záznamu
mlls~ byh neH~ozdel.' pn rozvrhovém roku prokázán způsobe
'" ')JU
ex. r. uvedenym č I s, 13,948,
111 v ~ ~
v

v

~0~~1 ~x. ,ř'~vbYI-li věřitel

s o,dp?r':m poukázán na' pořad práva, Drob
.
Sl nestezoval a odpor ve lhute neprovedl nemohl
b' t· "hl'~'
k Jeho nové "hl'"
I d d
" o Y I pn Izeno
pn asce ( o atečnémll rozvrhovému roku a by'o uvolIlenou rozdelovanoll podstatu přikáz ť'
ty·
'
kteří žalobu podle § 231
d I~ I Jen cm knIhovním vťřitelum,
. .
.
ex. r. po a 1 a spor vyhráli čís. 13.442.
na?ylo-lJ ~oz~rhove, usnesení, pokud jím byl odpor poukázán na ořad
pr~va, pravm mocI, nelze tornu již odporovati v r'l'ze'
' I bl'
Jffiena nelze . v',
'
"I b
fil o za o e zepři odká~ánÍ vo~~~~~v~t;~ on~ ~~7~áat~r~~:prl~~.o~~.~;;álniho po;tupu
v

v

y

v

,

~n~lat~en~áce~tf~~~ s;~~~Jz~~7kudce musí roz,!rhový, soud sám přihlížeti,
ních stolic) čís, 13.920.
o poru na porad prava (na po.řad správ-,
věřitel odkázaný odporem při rozvrhovém rOKU n
choval si účinky podle R 231 druh' d t
a porad prava, zao
~
~ ,
y o. s avec ex r
f ' '1 r .
odpurči spor, třehas u nepříslušného soudu č í~. 13.8i'3 za laJI - 1 vcas
odpor proti přikázání poplatku v ~ d
t·
y,
•
Y

,

~~2jesse~I~~~~r ~;t~á~~á~a~d~: pp~pf~t~~~ ~~~~~;~~d~rÝ ~~~~g~, :~e~f;~

,,'.
ra spravnl c I s 138Q7
§ 232 ex. f.:
zasada, podle níž rozsudek
dl 9 2'
. ~y'
pro" ,,:eškeré súčastněné věřitele a opráv~~é ea pr~~' e~. r. )e~t }1~Jnny
dluZl11ka i proti němu nemění nic na to
v
,
I mm, Ja 0Z 1 prc
vztahuje Jen na rozsl;dečný vy'rok (§ 4~1' ze ~e pra~~platno~st rozsudku
§233 ex . ř'
" d 'ed ruheho
"
T, s.) CIS 13240
.• v pnpa
odstavce §C. 233
,"d'
"
ex. r. J e o nove roz,

•

V'

,

vrhové řízení, o části podstaty odporem dotčené; vznésti nový odpor
týkající se této části podstaty není vyloučeno čís. 13.240.
§ 234 ex. ř.: dlužník, uplatňující, že bylo přikázáno něco, co není kryto
exekučním titulem, není z práva k rekursu vyloučen, i když odpor nlé!podal čís. 13.350.
byla-li věřiteli, jehož pohledávka vázla na celé vydražené nemovitosti
a jenž žádal uspokojení celé pohledávky jen ze spoluvlastnického podílu, přikázána celá pohledávka z celého dražební-ho výtěžku za celou
nemovitost, není věřitel oprávněn k rekursu proti tomuto přikázání
črs.13.414.

pro oprávnění dlužníka k rekursu proti rozvrhovému usnesení jest rozhodujícím jen, zda by podle knihovního stavu dlužník úspěšným ~pra,v
ným prostředkem pro sebe něco vyzískal z r0zdělovací podstaty, mkohv,
že se tento prospěch týkal jinakého jměni dlužn~ka 'Č í s. 13,424.
nenapadá-li stěžovatel právní názor rekursního soudu, že nebyl oprávněn k rekursu podle §§ 213, 234 ex. ř., nelze se obírati jeho dovolacím
rekursem po věcné stránce čís. 13.678.
rekurs (dovolaCÍ! rekurs), uplatňující, že prý nezákonným postupem
rozvrhového soudu nebyl zákonný zástupce stěžovatele o rozvrhovém
roku vyrozuměn, nýbrž že byl mu z tohoto důvodu neprávem zřízen
opatrovník k činu, čímž prý mu byla odňata možnost projednávati v ří
zení rozvrhovém, jest nepřípustný, netvrdí-li stěžovatel, že napade!lým
rozvrhovým usnesením nebylo mu ,přikázáno na jeho knihovní pohledávku tolik, kolik při správném postupu řízení podle zákona mělo mll
býti přikázáno, a vůbec se nezmiúu}e o tom, jaký význam měla vytýkaná vada pro jeho hmotné zájm'y č i s. 1'3,995.
§ 236 ex. ř.: zaplacení pohledávek odkázaných na nejvyšší podáni nenastává již složením nejvyššího podání, aniž tím, že vydražitel byl od
složení nejvyššího podání z důvodu vlastnich pohledávek zproštěn; zaplacení nastává teprve provedením pravoplatného rozvrhového usnesenÍ.
až se přikázané částky oprávněným na ,kvitanci vyplatí; kde k hotovému zaplacenI pro konsolidaci nedojde, jest rozhodujídm okamžikem
pro zánik pohledávek teprve, že rozvrhové usnesení nabylo právní moci
čís. 13.427.
§ 237 ex. ř.: proti vydražiteli nelze ani vložiti ani zaznamenati exekuční zástavní právo na vydražené nemovitosti, nebyl-li vydražitel) ne ..
splniv ještě dražební podmínky, do-sud zapsán jako její vlastník č i s,
13.462.
§ 238 ex. ř.: bylo-Ii v dražbě prodáno jako celek jediné knihovní těieso.
jehož spoluvlastnické podíly byly různě zatí'ženy celkovými a dílčími
hypotekami, nepřichází. v úvahu ustanovení § 238 ex. ř. a m'lze obdobně použíti ustanoveni § 222 ex. ř.; nejvyšší podáni za celou nemovitost jest rozděliti na části odpovídající spoluvlastnickým podílům
různě zatíženým a přikázati pak věřitelům, kteři mají zástavní právo
k celku, jejich pohledávky z celé ro-zvrhované podstaty, skládající se
z jednotlivých dílčích podstat, díIčím přednostním nebo hypotekárním
věřitelům však jen z pří-slušných podstat dílčkh, při čemž jest dbáti
toho, co z dotčené dílčí podstaty již dříve bylo přikázáno čís. 13.860.
§ 239 posl. odst. ex. ř.: zrušil-li rekursnÍ' sOlid rozvrhové usnesení
prvého soudu, nevyhradiv pravomoc, a přikázal mu, by po výslechu
účastnÍ'kú vydal nové rozvrhové usneseni, jest dovolací rekurs proti
zrušovacLmu usnesenI rekursního soudu nepřípustný _č ís. 13.174.
stanovil-li exekuční soud usnesením, nikoliv rozvrhovým, výšku útrat
správce konkursní podstaty, jež byly pravoplatným usnesením konkursního soudu podle § 47 odst. (3) konk. ř. čís. 337/1914 uznány za pohledávky za zvláštní podstatou, a l'e!kursnÍ soud toto usneseni potvrdil,
není dovolaCÍ' rekurs podle § 528 c. ř. s. a § 78 ex. ř. přípustný a nebyl
by ani přípustný, kdyby se stanovení výše těchto útrat 'bylo stalo v roz-vrhovém usnesení čís. 13.876.
.
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ustanovení § 46 odst. (2) zák. čís. 100/1931 sb. z, a n. a § 239 poslední odstavec ex. ř. nelze použíti v případě § 222 odst. 4 ex. ř.

v Ý s I ech e mst ran viz v Ý s I ech s ~ r a n' "
zkouškou krve viz otec nemanzels k ).

čis.14.041.

Dražba vnucená movitých věcí: při dražbě movitých věcí nenabývá se vlastnictví
již udělením .příklepu, nýbrž až zaplacením nejvyššího podání a odevzdáním (veřejným orgánem) čís. 13.224.
útraty převozu a uschování zabavených svršků nejsou exekučními útratami podle § 286 druhý odst. ex. ř. a nepožívají jako takové přednostní
pořadí čís. 13.410.
bylo..,li nabyto směnky vydražením při exekuční dražbč, l1(~lz,e použíti
§ 87 směn. zák., nýbrž věřitel musí si dáti líbiti všechny námitky, které

směnečný dlužník vznésti proti jeho př,edchůdcí; doložka,
připojená na směnku výkonným orgánem, nemá účinky směnečnoprávni
by byl mohl

č is. 13.406.
nebyl-li proti přihlášené činžovní pohiedávce pronajímatele podán odpor podle §§ 286 a 213 ex. f., jest ji přikázati podle třetího odstavce
§ 286 ex. ř. v přednostním pořadí; účastník nemúže teprve v rekursu
uplatňovati, že pronají:mateli nepřísluší po skutkové a právní stránce
zákonné zástavní právo .pro přihlášenou činžovní pohledávku ci s.
13.888.
společné věci (§ 352 ex. ř.): spoluvlastník, jemuž povolena exekuce podle
§ 352 ex. ř., má podle § 74 ex. ř. nárok na náhradu útrat exekučního
návrhu; teprve útraty nutné k prove,?ení rozdělení nesou podílníci
či s. 13.949.
Drobný živnostník viz exekuce (§ 251 čís. 6 ex. ř.).
Držba obmyslná: provedl-li ten, kdo koupil přídělový statek, opravy (adaptace)
obytného stavení dříve, než bylo rozhodnuto Státním pozemkovým úřadem
o schválení koupě, nehyl 'bezelstným držitelem statku č í ,s. J3.870.
zda jest tu zřejmý a převážný prospěch druhého (§ 1037 obč. zák.) jest
posuzovati nikoliv s hlediska objektivniho, nýbrž se subjektivního stanoviska druhého, s hlediska jeho poměrů a zájmů čís. 13.870.
Dříví: zpracování jeho; pojem čís. 13.252.
koupě dříví na Istojato není koupí nemovité věci čís. 13.905.
Důchod: pokud jest v,e smyslu vyr. řádu čís. 337/1914 vyrovnacím řízením dotčen
nárok na placení doživotní renty, k jejímuž placení se vyrovnaci dlužník
před zahájením vyrovnacího řízení zavázal smlouvou, zejména, pokud jest
oprávněný odkázán na kvotu z jednotlivých dávek, či jest námk na placení
renty určiti jednotnou částkou (kapitalisovati), z nÍ,ž by pak bylo d/užnhlcu
platiti kvotu jako z -každé jiné pohledávky podrobe1lé vyrovnání podle
schváleného vyrovnání čÍ' s. 13.552.
Důchodkový trest: zatímní zajištění majetkových trestů dúchodkových podle § 567
důchodkového zákona trestního, se týká i trestů, jež v zahájeném trestním
dúchodkovém řízenf obviněnému podle povahy případu teprve hrozí, třebaze
mu nebyly ještě uloženy; k povolení zajišt'ovací ,exekuce stačí, by příslušný
úřad o zajištění požádal; soud není oprávněn zkoumati ·ani potřebu zajištění ani přiměřenost požadované výše zajištění; není proto potřeba, by
úřad osvčdčoval ohrožení, aniž třeba nějakého spraveni jinou cestou než
p.rávč jen konečným vyHzením trestní věci důchodkové čís. 13.966.
Duchovní správa: k o n g r u a viz tam ž e.
za »příslušného duchovního správce« ve smyslu § 12 zák 6s. 320/1919
nelze pokládati toho, kdo nemá podmínek, jež by ho podle ústavy (česko
slovenské) církve činily způsobilým, aby byl jmenován farářem nebo pomocným duchovním správcem, třebaže jest c í r k v i ustanoven duchovním
správcem; ten, kdo nemá těchto podm,ínek, nemůže býti ani platně delegován příslušným duchovním správcem k přijfmání slavnostniho přivolení
ke 'sňatku čís. 13.300.
Oůkaz: listinam.i viz listina.
~ s věd e c k Ý viz s věd e k.

-

znaleck'S' viz znale:. h
'ch (§ 33 zák C1S 131/1931) Jest
v odvolacím řfzení' ve vecec pracovm,
'
(§. 276 c 'r. s) čís.
provésti důkazy zásadně přímo odvolaclm souaem
.

čís.

13.558.
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13.781.
podle § 32 odst. 2 poj. _ř: C 1 S. • .
při obchodní zv~~I?st~ c: s. 13.9~~. ,
Duševní práce viz pOJlstenl penSl]nl.
,
Důvěra v pozemkovou knihu viz k n i h a p o zem k o, v a,
Důvod dovolací viz d o vol á n í.
-- rozvodu, rozluky viz r o z v o ,d, r o z I u ,k a.
žalobního nároku viz zrně n a žalob y.
Dvojí pojištění viz poj i š t ě n í s m I II V n í.
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usnesení nesporného soudce o
l'
,
§ 50 odst. (6) zákona čís. J(X)jF~3VIO :~1 dOllllcovaclch opatření podle
exekuce podle exekučního řádu tím .; z. a n., nesyt,alo se povolením
prost.ředkú podle tohoto řádu čís. 13.2~~. bylo POuzlto donucovackh
v oŤazce zastavení výkonu exekuce
'kl
šlého v nesporném řízeni jest 1 v', na za adě exe~učního titulu, ·vze_
Suzovatí podle předpisů ~xekuc~nťhnp~~dtnos!, opravnych prostředků po,.
.
o Ta u CIS. 13.402
§ 1 ex. f.: vykaz nedOp.latků na po·ist.
p~~lad.ně, jen~ není potvrzen přjSluš~' ;:eb P!l~revky ~{ ťf'v1rní, brat:ské
banskym revl'rním úřadem není
~
,ans .ym he]tmanstvlm, nybrž
čÍs. 242/1922 a § 1 ex ř" Ihoste' exe .,11Cnl'!1: tl~ule~ podle § 79 ·zák.
§ 7 (3) vl. nař. Či'S. 392/i922 del~n~,v ~e ~~~lsk~ revl~ní úřad byl podle
řování vykonatelnosti výkazů ned~Pl ~~oDanskY!:l, hyeJtmanstvím k ově
bratrské pokladnč nebyla-li okolnost a u na pnsp~vky dlužné revím[
t
a z exekučmho návrhu zřejmá;
aniž v něm osvěďčena čís. 13.605
čís. 1: je-li Původním exekučnim titul
y y ,
proti osobnímu dlužníku oikor
,e'!l sm~ne~ny platební phkaz
hy,pote:kárnl'm dl ' " k '
ly protI povlllnemu ktery" J"e J'en
Uzm em a protI ně
v
d"'
v~~stnosti, exekuce podle § 88 osl muz se v: e J;-~ v tét~ jeho,:
pnsouzene vymáhajícímu Věřiteh v ·t?tdst. ex. r:, m~~e pro utraty,i
kuce jen na nemovitost která
~ o ~xekuCl, bytl vedena exe_!
~,statní jmění dlužníka Čís. 13.~;~. neho jest zastavena, nikoliv na
r
Cts. 4: není-li v pravoplatném roz dk "', v
:
prohlášena za účinnou vyřčen slU u~ Jun~ byla scudní vS'pověd'l
vzdati najatý předmět' nelze nO,. {d y ?;st z~lovany. -povinen Ode-I
e
klizením, třebaže jest 'ze soudn~ .1 ,ho zvad~la~e. povohtt exekuci vy-!
v.

v

' .

v

rému _se ,stala soudní vy'pověd' I yypovle I zr:~mo, že den, ke kte-!
~,
, liZ up ynul c i s 13303
I
5: na základě soudn~ho smíru ", ~
'"
I'
s dítětem ve smyslu § 142 ob y 'k Jlmz UJpr~veny styky rodičůl
zásad HzenÍ nesporného a jest p~vzf,"
.~estl e;rekucl jen podle:
donucovadch opatření jest pOUžftio an t roz. od?vaní o yt?m, Jakých!
čís 6'
tá
~ , opa rov i1l cky soud c I s 13.394!.
.. . v a- zce zastavení vý,koTI'
k
, y ' . '
Ť1tulu~ vz~šlého v nesporném říz~n~x~ uce. n~, zaklade exekucn~,hOi
prostredku POSUzovati podle před . ~ Jest I vP;lpu~~nostv ?pravnych:
za platnosti zák čís 100
.pISU exekucmho radu Cl s. 13.402.)
daná v nesporn'ých' práln}Z~l l~OU nařízenI civilních soudů vy-[
pokud mohou b}lti vykonána po~~ce§\iOpo~ud exekučním tit{llem,1
100/1931; jsou tudiž usnesení v.~ , o st (1), a \2) zák. Čís.!
natelná, třebaže nenabyla ještě Y ,an~ v n~sporn~m rízení vykOll
dokud nebyl proti nim podán re~ra~llI. mO~l, ale lep tak dlouho,1
dán, má účilIek odkladn " a exek ur~, lakm}le. ~yl vsak rekurs pO-I
mínky exekučního řádu )p'ro exekuUc~l IZ~Vt~estl )e~" jS.OU-li tu pOd-I
~,
•
1 ZajIS OVaCl Cl s 13449
Cts. 13: exekučním titulem v e
I
y,
".
Č.í~., 26/1929 jest i doložkou ~m!~nU
§ 1 CI~. 13 ~x. ~;. a,§ 72 zák. i
slJmho ústavu soukromých drahY v n~tel?~stl op~~rel1y vykaz Perl-!'
vypočten nedoplatek na dlužník
~mzd J~~t, POJlst:1e matematickyl
na úhradu pojistného břemene' ~h pr~p~ aJI:l, kterym má přispěti I
na dlužníku najednou nikoliv p'o cy~5teJlhlO, v ~e se nedoplatek Žádá l
,
v
~
"
as ec CI s. 13.404
vykaz osetrovneho vydan' v ďt I '
.
~~myslné není rozhodnulm re ~~~Jvlm z~l?ského ~st~vu pro cho-I
uradu ve smyslu čl. VI z!k P v,
se tyce opatrenlm správního!
~?udní e~,ekucí č rs. 13.784~ . CIS. 130/1930 a nelze jej vykonati
CIS.

Jze

l

I

Cts. 17: I notářské spisy zřízené v
'.
_1
vládního nařílzení čís 145/1919
k yra,ko.us.kem statě jsou podleí
e
lze povoliti a vy.kon~ti exekuc' ex UClllml tItuly, na jichž .:základě
§ 1 čís. 17 ex. ř. (§ 3 no't y1,;- t ~'~emsku, vyh,ovují-li podmínkám .
prúkazu vzájemnosti a potv;z~~í ~ flS. 7~/1871 L zak.), aniž tfeba
om, ze rakousk}1 notář je opráv-

něn

spisovati notářské spisy s účinkem vykonatelnosti v tuzemsku
13,367,
čís. 19: soudní exekuci lze povoliti teprve, až nález rozhodčího
soudu nemocenské pojišťovny bude pravoplatný, a na základě žádosti exekuční, k níž musí býti 'Přiloženo vyhotovení exekučního
titulu, opatřené doložkou vykonatelnosti; byla-li přes to exekuce
již povolena dříve, není žaloba-u o nepřípustnost exekuce vyloučena tím, že· pojišťovna nevznesla proti povolení exekuce rekurs;
útraty vzešlé vedením exekuce prohlášené napotom za nepřípust
nou, sdílejí: osud vymáhané hlavní pohledávky čís. 13.308.
§ 3 ex. ř.: neni-li z návrhu na povolení exekuce zřejmá jeho nepřípust
nost, povolí soud exekuci, ponechávaje dlužníku, by si vymohl zrušení
neb omezení exekuce čís. 13.212.
nen! úkolem povolení exekuce, by byla povolena pro všechny budoucí
možnosti; není-li dosud jisto, jaký osud stihne užívací, právo na dražené
nemovitosti při rozvrhu nejvyššího podání, zda se totiž z něho stane
peněžitá pohledávka, či zda zůstane jinakým majetkovým právem, na
které se vede exekuce podle §§ 331 a násl. ex. L, nelze již nyní povo.Jiti
exekuci zabavením a přikázáním pohledávky, která straně povinné bude
snad po provedené dražbě příslušeti jako peněžitá náhrada zkapitalisovaného užívacfho práva či s. 13.212.
není závady, by nebyla povolena samostatná exekuce k vydobytí i jen
úroku na základě exekučního titulu, jimž byl přiznán vymáhajícfmu
věřiteli úrok společně s jistinou čr' s. 13.780.
§§ 4, 6 ex. ř. viz při s I u Š n o s t.
§ 7 ex. ř.: není-li ,v pravoplatném rozsudku, jímž byla soudní výpověď
prohlášena za účinnou, vyřčeno, kdy jest žalovaný povinen odevzdati
najatý předmět, nelze na jeho základě povoliti exekuci vyklizením,
U,ehaže jest ze soudní výpovědi zřejmo, že den, ke kterému se stala
soudní' výpověď, již uplynul čí. s. 13.303.
na základě exekučního titulu proti A-ovi, obchodníku v R, nelze povoliti bez dalšího exekuci proti firmě A., obchodník v B.; stalo-li se
přece tak, jest majitel firmy oprávněn k rekursu proti povolení exekuoe, třebaže není. jako takový protoko.Jován čís. 13.412.
zavázal-li se otec notářským spisem platiti výživné pro dítě matce do
jejích rukou, jest matka oprávněna navrhnouti exekuci k vydobytí Zi
k zajištění výživného pro dítě č i s. 13.867.
k tomu, by bylo odepřeno povolení exekuce k vydobyti výživného pro
promlčení, nestačf, že z exekučního návrhu jest patrno že vyživovací
splátky, jež mají býti vydobyty, byly dospělé před více' než třemi léty
čís, 13.89L
§ 9 ex. ř.: je-li postu_pitelem vykonatelné pohledávky obchodní firma
(banka), nestačí- s hlediska § 9 ex. ř._ postupní ,listina, na níž podpisy
osob, za~tupujících prý firmu, jsou veřejným notářem ověřeny, nybrz
musí býtt předložena i listina veřejná neb veřejně ověřená, z níž vyplývá, ž~ osoby POd. epsavší postupní listinu za firmu byly oprávněny
podepsatt postupnr listinu za firmu; nestačí poznámka veřejného potáře v ověřovaCí doložce, že podle dokladů jemu předložených jsou
osoby podepsavšI postupní listinu oprávněny znamenati firmu; onen
průkaz lze, jde-li o fLrmu na Slovensku, podati jen ověřeným opisem
ze seznamu obchodních firem po rozumu § 7 obchodnLho zákona na
Slovensku platného (zák. čl. XXXVIII z r. 1875), po případě úředním·
potvrzením soudu, že osoby, které postupní listinu podepsaly, jsou
oprávněny podle seznamu obchodních firem firmu zastupovati či s.
13,379,
pokud jest pr.okázati podle § 9 ex. ř. přechod závazků bratrSkých po~Iaden na nově utvořeIJé revírní bratrské pokladny, pokud se týče na
Ustředni bratrskou pokladnu čís. 13.743.
čís"
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ř.: ustanovení vztahuje se i na exekuční tituly vydané proti
§ 14 ex. ř.: rekuTsní soud nesmí přihlížeti k tomu, že jde o zbytečné
hromadění
exekučních návrhů, nevytýkal_li dlužník v rekursu proti povolení exekuce tJic v tomto směru čís. 13.795.
§ 15 ex. ř.: k právním podmětům, v jichž Prospěch Je stanovena výhoda § 15 ex. ř., patří i nositelé veřejného sociálniho Pojištění; usta-
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§ 11 ex.

veřejné obchodní společnosti v likvidaci čís. 13.176,

novení § 15 'ex. ř. se vztahuje i na exekuCi zabavením a přikázánfm
pohledávek, Jež má zemědělská l1emocenská pojišt'ovna za určitými
osobami na pojišt'ovacích příspěvcích čís. 13.774.
ie-li v návrhu na povoleni exekuce proti právnímu podmětu uvedenému
§ 15 ex,
na
vymáhající
zamýšlí vésti exekuci, má si soud již před 1"Ozhodnutím o exekučnfm návrhu vyžádati prohlášeni správního úřadu o přípustnosti exekuce na
věc takto označenou čís. 13.774.

ř. označen určitý předmět,

v

nějž

věútel

nezaplatila_li finanční prokuratura útratovou pohledávku, o Jejíž zapla_
cení byla upomenuta, ani ve lhůtě jí poskytnuté, nelze to hodnotiti
jinak, než že zaplacení odepřela čís. 13.840.
§§ 17, 18 ex. ř. viz pří s I u š n o s t.

ř.:

§ 25 ex.
jde o placeoi výkolIoému orgánu podle druhého odstavce.
bylo-Ii mu dlužníkem placeno před Povolením odhadu zabavených
svršku. hy 'Odhad nemusel býti proveden; lhostejno. že si výkonný
orgán nepřivedl odhadce, konal-li ,se vykon v místě exekučního soudu
a odhadce mohl býti ihned přibrán, kdYby byl dlužník nezaplatil; nezáleží ani na tom, že stvrzenka dlUžníkovi vydaná lJebyia sepsána na
min.
ze dne 18.. ledna 1926,
60.245/25. Věstník čís. 1/1926 (str. 3) čis. 13.170.
'Oznámil_li (§ 158 j.
soud povoHvši zajiš(ovací exekuci
§ 33 ex.
na POhledávku ještě .před POdáním vybavovací žaloby povolení exekuce
soudu dlužníkova bydliště, povolanému k výkonu exekuce (§ 18 čís. 3
ex. ř.), má toto oznámení význam a účinky dožádání o v,ýkon exekuce (§ 33 'ex, ř.), třebaže mu podle Povahy exekuce exekuční úkon
nemusil hned následovati č í. s. 13.237.
§§ 35-37 ex. ř, viz žalob y pod i e §§ 35-37 e x. ř.
§ 39 ex. ř.: ž a lob y pod i e § 39 čís. 1 a 5 ex. ř. viz t a I I Ž e.
skutečnost, že nemovitost byla vydražena a přiklepnuta, ač nebyl vyřízen návrh na zrušení exekuce podle § 39 čís. 6 ex. ř., p:odepsaný
i vymáhají-drn věřitelem, nen~ nezhoJite.lným zmatkem podle § 477
c. ř. s. a § 78 ex. ř., .k němuž by hyl o přihlížeti z úřadu v každém
obdohí řízeni; nebylo-li zrušovacímu návrhu před početim dražby vyhověno a udělen-li .prav-oplatně příklep, nelze již účinky příklepu odstraniti zrušením ,exekučního řízení č f5. 13.389.

formuláři předepsaném
ř.:

nařízením
ř.)

čÍs.

ani povnlení, ani výkon exekuce po prohlášeni úpadku na jmění dlužnfka není zmatečné; nápravu lze zjednati blid' rekursem proti povolení
exekuce neho návrhem ,na zrušení exekuce již provedené podle § 39
ex. ř. ř.,či po
případě i z úřadu postupem podle druhého odstavce
§čís.39 2ex.
s. 13.913.

-

-, -

-

čís. I: byla-li doložka vykonatelnosti na rOzsudku, na jehož základě byla POvolena exekuce; nesprávná, je Prostředkem k nápravě
nejen oznámení pravého stavu věci podle obdoby § 39 čís. 1 ex. ř.,
j žaloba o nepřípustnost exekuce podle § 39 čís. 5 ex. ř.
čnýbrž
i s. 14.002.
čís. 2: tím, že exekuční soud zrušil k rekursu vyrovnacího správce
před
rozhodnutím ,rekursního soudu exekuci podle § 3,9 čís. 2 ex. ř.)
nestal se ,rekurs beZipředmětným čís. 13.498.

vyrovnací správce jest oprávněn k rekursu proti USIleseni povolujícímu exekuci na movité věci vyrovnacího_ dlužníka čís. 13.498.

, olIce exekuci, ač vymáhaJící. věodst. 2: nezrušIl-li sou~ P~vfh ,Stt~
dlužníkově návrhu na zrusem
řitel nevyjádřiv se v urcene ,u ez~šemm exekuce mlčky souhlas,
exekuce proJevIi s
d rekursní' zrUŠil-I! exekUCI
není
by tak ,neu
odmítnouti Jako
ekursní, jest dovolacl
re kcln1
urs
r
. "
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nepřípustny c:. s . . d k 1 a d e x e k II C e.
• e v o v a C I
§§ 42 a násl. ex. r. v~z o v, ~
§§ 47 a násl. ex. ř. VIZ ~ r 1 s a h :.Yf~rní obec (leh predstavenstvo)
§ 54 čís. 1 ex. Ť.: nem,ecka ev~n~e IC d~bytí příspěvků ucházeh Jen pro~
může se o soud~~ e~ekuc}v vy mkoliv bezprostředně sama, ~ to
střednictvím Ipohhckeho ur,adu" h edoplatků opatren}' dolozkou
ani předlOŽÍ-li výkaz dO?6vanYlctic~éhO úřadu čís 13181.
vykonatelnosh od okreslll o, pO.I,
nárok 1 o obživnutí pohlečís. 2: vymáhající věř1!el, oP,traJI~te S§.~154 čís. 2 a 55 ex ř. povinen,
dávkynávrhu
podle §na67povolen,
vyr. r." nem
po t vrdil a dokázal předpoklady ohexekuce
h

naVrh?Y~lnym
:yO~áhajícího ;ěřitele

zá~ady,

~oud

t

O'

y v
. k'
13324
'd
h
živ nutí pohle dave Cl S. k'. 'odle § 353 ex. ř. se vyza ule, Y
k určitosti návrhu na vexe UCl p vah)' nevznikla )}ochybnost
'
'čin byl -presne vyznacen, "
vymahany
v
o
bu a rozsahu CI s. 13.565.,
o jeho předmetu, z,puso
,
státu za vymáhajícím venčís. 3: při exekuc~ r:.~ pohl~daVkYněCs~. obratu jsou majetkové.. hod~
telem z titulu dane ,ClllzOVnt a da
s dostatečnou urcltostl
noty
na
které
se
vede.
exekucde,
oznac~~~li
se vybirá činže, tak
' 'v.
edeny lak bu ovy, z
hm, ze JSou .ll~ v . ,1 títi daň z obratu čís. 13.571.
i výkony, z nic z Je op a ,
" a řikázáním k vybrání ponávrh na povolení exekuce ~ab.<;v,emrnvv·/lem z titulu poplatku ze
hledávek čsl. státu za ,::ymarya~I'Ct:n l~~nz~městnanců vymáha.iícího
3 ex ř není-li v něm uveslužebních a ze zaopatro~aclc
věřitele
nevyhovuj,e
.předPI!'U
§
5,"~IStakové'
p~platky jsou předede no zda a kterym zames nancu
,
..
......
13571
Psány a se 11m sraze]1 c 1 s.
.
"
v'káza' ním k vybráni
'
k e zabavemm a pn
k návrhu na povolem exe uc, ."
v'ěřitelem z titulu srážek na
pohledávek čsl. státu ~a vym~haJI~hajícího věřitele, jest I?:ajet~
daň důchodovou zamestnancu vy k e s dostatečnoU' urCltosh
ková hodnota, na. ktero~hs~" ~ed~ři~~t j~é~a jednotiivých zaměst
označena. uvedl-I! vy ma a]l'Cl ': h s ra·v čís 13.571.
.
.. i
é obvody berole
p.
.
usn -1 eda exekuce na mOVI'te' věci dlužníka v moc!
nancu a'" pns v~'t
b
vymáha]lCl
e, ,v.,~
':'
návrhu tvrditi , že tato oso a
oso
·b·y třetí ven
nemUSl
JIZ v exe k ucnlm
"
. ,.
13795
je ochotna syrsky vy~latl Ckl S.
. ba\~ením nároku dlužníkova na
v návrhu na povolem exe uce za v' 'ernuv má býti dán zápovinný díl musí býti. ~~edentt~p~~~~~~~u J nent vyhověno. tím, ~e
kaz
§ 294
r., k~mui'SO~
»spoludědici« a u koho Je pozubylo podle
v návrhu
uveexd·eno,
o
, . v , uloVeno čís 14045.
t'mního
jednak k zastalostl11 lmem ,z
navrhem proza 1 r ní nepenezlte
VY. 'h o naro
. ku
doma'h'ano- i'1 s e týmz~.
jištění pe~ěžité~o, nárok~, .Je,d~~~h~d,~fj~~~lečnosti), musí konečn)'
(vyloucem odpu;ce ,z vert~Jn~ b 'ti přiz,působen těmto od sebe odnávrh na prozahmm o~a ren!- Y':esně z' ůsobem veškeru pochyblišným ná!o~ů;n a ~!1S1 y ne~~O~~ředek
zajištění. každého z nánost vylucuJlclm by ~ ~rcen cl
by souhrnný lláv:r;h pro oba tyto
r'Úků
zvlášť; ne~f ve Cl sou u'l rozděloval a volil zákollem
při. k terq-ve sam vymezova a
13885
nar-otn'Y pf'Ostrede
l';
k k zajls
"'Vt"em lohe kterého nároku Cl S.
. .
pus y
, _."
exekUCI na
t I v doucí
§ 55 odst. 2 ~~:}.: V~mahaJl'~ v~~o~enieexekuce prokázati, že dlužník
mUSt
JIZ
V
pavrhu
.nn
~en
žíti
z
výživného
na
které
se vede
výživné,
jest výdělku schopny a nem u
,
exekuce čís. 14.062.
v
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§ 63 Čí~. 2 ex. ř.: vymáhající věřitel TI
Usp~~o)ení vymáhané pohledávky i co e~u~e p~za.á~vati. na pOddlužni'ku
VO!U]lClffi zabavení pohledávky povi
?h urok~, Jez am v usnesení ponebyly, uvedeny; lhostejno, že se po~~~ .? ~ am v, p'i'í~az.ním usneseni
pohledavk~ dověděl soukromě čís. 13.5~~~lk o VySl urOKU vymáhané
§§ 65 a nasl. ex. ř. viz st Í'Ž TI
t (
§§ 74 a ~ásI. ex.~ř. viz útratyOSe
vkexekučním i'ízení),
§ 79 ex r' áJ
X e
II C e
, • •• fl 'ez nsskoněmeckého fO h d ""h'
.
venske republice vykonatelný Jen d ~I o
o ~oudu .lest v českoslo_
dohO"dě, j~ž s,e. tomuto soudu podr~bih~~ °f~dn:ez~ st;ana~i k písemné
c. r. s. platl JeTI pro tuzemsk' ,
J, P
plS cl. XIV. (IS 3 uv zák
e ollrsovní soudy· ro Id""
.
.
spolkII :> Deutsche Rauhfutter-Fo
K
, z 10 CI soud v Lipsku
a. V. Sltz Berlin« nelze klást"l urage_ yartoff~!-: und Gemusehandler
rozhodčím, zHzeným na základ . n<:/ovell zdejslm bursovnim soudům
ř. zák., ~,čl. XIII. uv, zák'- k c ~ ~a. ona ze dne .1. dubna 1875, čís. 67
co do pnslušenství (útrat) je~r' 'k nelze Uznati za vykonatelný nárok
hlavní či s. 13.225.
, I vy onatelnost odepříti nároku ve věci
Protokol o doložkách o rozsudím ze d
'y,
a n. z roku 1931) nabyl mezinárod-' pe 24. zan 1923 (čís. 191 sb z
~Iove?~kou republiku teprve 7. iis~~, ~1.~sobnosti ~~ěinnosti) pro česko:
I notarské spisy zřízené v r k
k' P u 193.1 CI 5, 13.230.
ze .~, 145
a DUS em státě J·S
d
m ~lS.
/1919 exekučními titul n .. ~ ?U po je vládního nafí_
konati exekuci v tuzemsku vyh y'.~ JIChz zakladě lze povoliti 8. vy(§ 3 not. řádu čís. 75/1871 f 'k ovuJt:-} pOdmínkám § 1 čÍs. 17 ex ř
tvr,z~~ní o tom, že rakouský' ~~tái' ,amz t~eb.:: průl~azu vzájemnosti a po~
s ucmkem vykonatelnosti v tuzem~~ o~.r;;tvnen sPIsovati notářské spisy
rn~-li ~ýti POy,olena v tuzemsku exe~(Uc 1 s. 13.~67. v ,
'
skeho ,rozhOdclho soudu, stačí v' I' 7e . na zaklade nalezu cizozem_
smlouva stran o rozhodci stal' ,YP YV!l-h z exekučního titulu že se
smlouv'"
h
a plsemne' námitk
......
,~
~
. e o roz odčÍm nedošlo, jest uplat'ti d u, ze p~ece k písemné
p,redplSy vl. nař. či:s. 55/1933 nev ' 11J o porem Cl s. 13.426.
clzoze~~kého vymáhajícího věřitele .adJ povo!ení, exekuce ve prospěch
vensk~ Je. tře'ba až při výplatě v' t~ p~volenl ~arodní banky českoslo_
reyadl am obava dlužníka že
ez u z exelmce; POvolení exekuce
t~~~~ ~OV~len!, stala. by s~
ne%~it'a~i~~?d~í, ?anka neydělila doda,OCl' eny prodejem zabaven' ch . h
nva yJI1W, ponevadž by V}'_
pOhle~~vky vymáhajfcHlo věi'"itele yčí s]e l~ 6~ecl nesloužil k USpokojení
§ 80 CIS. 1 ex. ř.: povolen'
k
' , ' 6.
s.oudu Pří~lušného prý poJI:§e
!l a zakladě, r~zSlldku cizozemského
clzoz~m.skeh~ s~udu ,byla Připojeni"
nevadl, ze listina o prorogaci
o

HV

v

y

/1

k

t

mt;

ka

frf:

r

~l~~~~;~, ,~~;:~nlrSti:ař~:~í /řed., ci~o~e;~;m soe~~~Č~á!ft~,st~ nye~

k
hstmav,tll skutečně byla č~~. ~;.~~~e pnpoJena, a nad tu PřiPoušt~,P~le
§ 80 CIS. 2 ex. ř.: soud po I'"
.
~~~~l~dku [rotí řfŠsko~ěm:c~~~~ e;:í~~ci ~~a základě řÍ'šskol1Ěmeckého
§ 3~8 ačí~e 2 op~atřen~, )í~ž byl spor zaháj~~ u 7emusí zko~mati, zda
k'
.
nem. C1vllmho soudního "d
' bY o mu doruceno podle .
v~~~~;c~a :;~I~a~~ "e~ekučn.ích ~.tit~Iů ~~s~Q.~~nfela~í, t~m spíše ypři exevenska a' Něm:ukJICH:, proti pnslušníkům jiny'ch c sFt" nebyo ceskosJo_
~
C a C t s. 13.861.
a u nez Českoslo_
§ 81 ex. r.: předpisy o ú r v ,
zákon~ čís. 44/1933 a vl.
urokov~ch sazeb, jmenovitě
v:y~an~ k ochraně tuzemsk' c· s ..v8~/!933 1S0U předpisy vehc~ř~d;d~~
venteh cizozemskému. má:li h b~~~znJ.ku ,proti každému věřiteli' . t

tatvZí

~~~j~~ ~y~~~t~k!o§si~el~,ciz~z%~s~~JI s~~~~m~~~~o~l~žnÍk~ \t\~!~

rozsudkový výrok co do c~sr·ok a 4 ex. ř. přihlížeti k tom~X~dUCl po~
poru s těm'!
' ,
ové sazby a
dl ''''
, a nenl
1 O vehcl'mi předpis
t
, v e eJslch poplatků
.
y uzernskeho práva
y
v 1 ozse zretelem k usta-

novení § 16 a § 18 cit. zákona: pokud dlužník musí obranu \' tomto
uplatniti odporem podle § 83 ex. ř. čís. 13.991.
§ 83 ex. ř.: má-li býti povolena v tuzemsku ex,ekuce na základě nálezu
cizozemského rozhodčího soudu, stačí, vyplyvá-li z exekučniho titulu,
že se smlouva stran o rozhodci stala pÍ'semně; námitku, že přece k pí-o
semné smlouvě o rozhodčím nedošlo, jest uplatniti odporem či 5. 13.426.
delší rekursní lhůta podle § 83 ex. ř. platí jen, jde-li v rekursu o důvody
a otázky, jež plynou z povahy věci a ze specielních předpisů §§ 79
až 82 ex. ř. čís. 13.681.
§ 88 ex. ř.: k vydobytí pohledávky zajištěné vnucenym vkladem zástavního práva může věřitel a jeho knihovnÍ' nástupce vésti exekuci na
zatíženou nemovitost přímo proti každému, kdo jí nabyl po pťivodním
vkladu vykonatelné pĎhledávky, aniž potřebuje k důkazL\ svého oprávnění k vedení ,exekuce další průkazy či s. 13.281.
proti vydražiteli nelze ani vložiti ani zaznamenati exekuční zástavní
právo na vydražené nemovitosti, nebyl-li vydražitel, nesplniv ještě dražební podmínky, dosud zapsán jako její vlastník čís. 13.462.
je-li původním exekučním titulem směnečný platební přikaz proti osobnímu dlužníku, nikoliv proti povinnému, který je jen hy,potekárním
dlužníkem a proti němuž se vede j.en v této jeho vlastnosti exekuce
podle § 88 posl. odst. ex. L, může pro útraty, přisouzené vymáhajicímu
věřiteli v této exekuci, b}/ti vedena exekuce jen na nemovitost, která
pro nčho jelst zastavena, nikoliv na ostatní jmění dlužníka či s. 13.618.
§§ 97 a násl. ex. ř. viz s p ľ á v a v n u cell á 11 e m o v it o s t i.
§§ 133 a násl. ex. ř. viz dražba vnucená nemo\'itosti.
§ 249 ex. ř.: exekuci na dlužníkův spoluvlastnický podíl na movité věci
nelze vésti podle·§ 249 ex. ř., má-li dlužnÍlk tuto věc ve své výlučné
moci proto, že mu náleží správa jmění' druhého spOluvlastníka (manželky) {podle § 1238 obč. zák.; byla-li přece povolena exekuce podle
§ 249 ex. ř. na celou věc, je druhý spoluvlastnik oprávněn domáhati
se žalobou podle § 37 ex. ř. výroku, že mobilárni exekuce je nepřípustná
co do celého zabaveného předmětu čís. 13.723.
§ 251 ex. ř.: úpadce jest (za platnosti konkursního řádu z roku 1914)
oprávněn k rekursu proti rozhodnutí exekučního soudu o jeho návrhu
na vy!oučent věci z exekuce podle § 251 'čís. {) ex. ř. čís. 13.242.
podal-li dlužník po pravoplatném zamítnuti návrhu na vyloučení zabavených věcí z exekuce podle § 251 ex, ř. nový návrh na vyloučení
z exekuce, jenž se týkal týchž věcí a byl odůvodněn týmiž skuteč
nostmi jako návrh dřívějšf, jde o věc pravoplatně rozhodnutou, třebaže
se dřívější návrh opíral I}JO právní stránce o ustanovení § 251 čís. 6
ex. ř., kdežto pozdější návrh o ustanovení § 251 čís. 5 ex. ř. čís. 13.746.
čís. 6: ,podle ustanoveni § 251 čís. 6 ex. ř. jsou z exekuce vyloučeny vš.echny předměty, jichž jest nezbytně' zapotřebí k výhradněmu provozování řemesla, by tím byla zajištěna dosavadní čin
nost řemeslníka tak, aby byla schopna soutěže, nikoliv jen, by jeho
obživa byla zajištěna; není zapotřebí, aby dlužník používal před
mětů tčch osobně, a je nerozhodno, zda jich používá on sám, Ci
síly pomocné; předpokladem dalším však jest, aby řemeslo v době,
kdy zabavení předmětů bylo provedeno, skutečně vykonával, při
čemž nepřichází v úvahu, že z nahodilých pHčin přechodně řemeslo
vykonávati nemohl čís. 13.241.
kdo provozuje podnik v~rlučně proshedky, jež vyžadují spoluúčast
několika osob a užívání žive,lní síly (orání za mzdu s garniturou
pozůstávajícího ze stmjryího pluhu, 2 lokomotiv, ručního náčiní a
jiného příslušenství), není maloživnostníkem ve smyslu § 251 čís. fj
ex. ř. oČ í s. 13.700.
s hlediska § 251 čís. 6 ex. ř. nelze při jediném dopravním autu
tvořícím jediný pramen výživy dlužní-kovy požadovati, aby dlužník
směru
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čl.
spojoval ve své osobě všechn ,.
.
živnosti, zejména aby auto sá; o~~~o~tJvy.otřebné k provozu své
p:?v.ozuje živnost placeným šofére ne nd~l; !lero~h~duje ani, zda
pn Je~o pOdniku jest zachována m neb 1 Vl~e v.sotery, jen kdyz
vlastmct.ví auta, s nímž dlužník žťv~vaha male ~lvn?sti; skutečné
nezaba"vlte!nosti nerozhodné čí
13 ~Jt provozuJe, le pro otázku
§ 252 ex. f. VIZ pří s I II Š e TI s t ,s.
. 9.
§ ~54 ex. ř.: yředmě.tem stížnosti ~~dle §
v
o v
•••
otazka, kdo Jest drŽitelem obchodu v ě 68, ex. r. nemuze by tl právní
komu zabavené peníze náležejí. b JTI mz byly penírze zabaveny a
postup výkonného orgánu
ze rozhodovati ,ien.o tom,
Je, byla-II exekuce vykonána v 'obehII de~ekt;Ce \by~ spravny; tornu tak
kUCry.l byla označena jako místnost d~ ~l .{;lstnostl, Jež \' žádosti exe-

při ~vn?a;Z

~da

v

v

z~stlž.en; tvrdí-li třetf, že zabaven' uZpl1 a ,a y .~f~ dlužník byl také
g;~nru a jeho námitky pro:i ~~~Ize nalezeJI J:mu, musí to dodro~nym plsmem na výkladní skřín' ~bo~u dexekuce, 1 když jeho jméno
znaceno, musÍ' zůstati bez povš~mnu\' v; o u pod reklamou bylo vykazah ,ve

§ 256 ex. ř. viz prodeJ'
,'-. 1 C1S. 13.725.
§ 262 e v k o v e f1zení

v , x. r::
.exekučnímu zabavenÍ' s~ vko . v
.
.d!Ze,lll, byvse podle soudního př'k<l ZU
rs ~, Jez neJsou v dlužníkově
treb.1' svolení 'soudu povolivšíh
I "h yz:ty do uschování, iest zapnexeku
b'
O usc ovanr ,souhlas
'" v .
"h
ce za avenlm uschovávaných svršk", d . nem JIZ v pOVOleni
.oto souhlasu, jest osoba .pro o'V b I u, oslo-II k zabaveni bez teSl stěžovati do výkonu dxekuce1Za ~ o t~~Ch?Vání povoleno, oprávněna
13.302.
oma at! se zrušení exekuce čís

věřitel, veda exekuci na ma ":Ite
.. _.
_.
.
tretl, nemusí jH v exekuční
ve Cl dl~zmka v moci osoby

vymáhajjcí.

osoby
ochotna sv:šky yydati

čí' s.

13.79S.

m

navrhu tvrdIti, že tato osoba je

ex. T': predepsáno..,li v s t a '
.,
prodej akCIÍ na někoho kdo není ~~v~ch,,,akclOve společnosti že »odsprávní
vztahu'e
se
státi jen s
nybrz ! na prodej exekuční' Iho;tej
~ n~Jen na prodej dobrovoln}'
psány
§ 268 ex.
é s. 14.01;°' ze yly akcie na kupitele pfe:

§ 268.

v~ler~.-j:n:
plldl~

rady~,
ř. i

s~l~naref!1'.

může

při

§§ 269 a nasl. ex. ř. viz dra ž b '
,
§ 289 ex.. ~.:. uschování vzájemně ao vn u,c e n a ~m. v i t Ý c h věc í.
lze, POV?htl Jen ~a ,předpokladů § P3~s~nyc? .sv~~ku (§ 1JOl obč .. zák.)

.o

povolem uschovam jest posuzovati podf' r§.§, P6flPustnost 'rekursu proti
podle § 28,9 ex. ř. čís. 13.809
e
5 a 402 ex. ř., nikoliv
§ 290 a nas!. ex. ř.: po žár n' í
' h
exekt~~.ní výsady, stanove'né v § n:{~ ;,a d~, viz tam ž e.
?~ pnJem z trafiky, udělené vál~čn' ak. ClS:.. k142/1920, nelze použiti
CI s. 13.348.
emu pos ozeoci pOdle § 4 zák.
nelze povoliti, exekuci na právo p,ovinného '
nou byly vydany pentze které dojdou n . 'h aby mu, postovnÍ 3.pořitelpO,volení exekuce zaba~ením a . v"k' ,a,Je o sekovy účEt či s. 13.553.
v

~tatu ~a

P;'

mm
věřiteiem ťfal
~_ vybrání pohledávek ésl.
l
vymáhajíd věřtel Dovin u II .~ra~ek na dai'l důchodovou

vymáhajícím

zal11~stnanců,

vypla~ě

?lmZ Jest
svych.
múže se stár' en pn
služebních požitktÍ _
~eyzmkJx,. Jen když je již platně Iz~,l~~e do P?hle~a.vek s.tátu, jež dosud
JIClho ven tele k provedení srážek ':', nIa z~koll1ta povmnost vymáhak(z zabavení
těchto
'dani
do b·Ll d oucnost!
CI s: stačí
3.5/1.ž . . ..
.
!
.
a'kvOlll't'~ ,povmnost
vymáhajídho
v~~'t I ,~e
Je J:JIC!l právní dtJvod
ef1 e e k placem techto daní) již
za10zen C! s. 13.S71.
~~. r.: vymáhajíd věřitel vedou'
v
mySl JIZ v návrhu na povolení 'exek~~~eobm:zen.e ~xekuci na výživné
není nucen žíti z výv, prokazatl, ze dlužník jest
Zlvne 10, na které se vede exekuce

§ 29!

9~lku schopný a
C!' s. !4.q62.

v)'~

predpls cl. II § 1 nařízení čís 461/
ne zákonem čís. 314/1920' . b
1~17 nebyl do~ud změněn, zejména
,
Ů' dobne použiti' zakonného ustanovení

Vl § 42

čís. 2

zák.

Čts. 23/1928,
čís.
klíče

které platí jen pro Slovensko a Pod-

karpatskou
14.062. 314/1920): exekuci nelze omeziti na jednu
exekuce na Rus
platyčís.
(zák.
pohledávání povinného domovníka jen za úklid v
a na
chodníku a na poplatek za
od domovních
nybrž jest
žeti k celkovým požitkům domovnickým se započtením hodnoty za

třetinu

domě

dveří,

přihlí

domovnicky byt čís. 13.214.
zavázal-li se manžel soudním smírem zaplatiti manželce na úplné vyrovnání jakýchkoliv
z jakéhokoliv
zejména pak z
vodu výživného za dobU minulou, přítomnou i budoucí jednotnou
aniž uvedeno, co vypadá na výživné, nelze na
toh?to
soudního smíru povoliti na manželovo výslužné exekuci podle druheho
odstavce § 2' zák.
314/1920 v doslovu zákona
177/1924, nýbrž
jen podle prvého odstavce téhož paragrafu čís. 13.480.
předpis čl. II § 1 nař. 6s. 461/]917 nebyl dosud změněu, zejména nC

nároků

důvodu,

dů

částku,

základě

čís.

čís.

zákonem čís. 314/1920 čís. 14.062.
§ 294 ex. ř.: rekurs ,poddlužníka viz poddlužník.
pokud pravoplatným povolením exekuce zabaventm a přikázáním k vybrání pohledávek, které povinnému iékárnÍ'kovi
za dodané
vne
léky proti
fondu a proti okresní nemoc.
vzniklo
platné zástavní práVO na
pohledávkách dlužníka

léčebnému
hmotněprávně

těchto

příslušely
pojišťo

,

zabraněno třetím osObám na exekučním Hzení' nezúčastněn)'m, aby nepopřely hmotněprávní
platnost
zástavního práva; takovou
osobou iest i
správce konkursní podstaty, pokud hájí zájmy konkursních

čís.
13.177.usnesení, o zabavení pohledávky není
pravomocí

exekučního

třetl

věřitelů

13 .177. povolení exekuce, by -byla povolena pro všechny budoucí
čls.
není úkolem

možnosti; není-li d'osucl. jisto, jaký osud stihne užívací právo na draž,ené nemovitosti
rozvrhu nejvyššího podání, zda se totiž z nehlJ
stane
pohledávka,
zda
jinakým majetkovým právem, na které se vede exekuce podle §§ 331 a násL ex. ř., nelze již
nyní povoliti exekuci zabavením a přikázáním pohledávkY, která ::;trane
povinné bude snad IPO provedené dražbě příslušeti jako penéžitá náhrada zkapitalisovaného užívadho práva čís. 13.212.
byl-li nárok věřitele na vydání movité věci k zajištění peněžité pohledávky dlužníka zabaven, nebyl věřitel oprávněn vésti exekuci a nebyl
ani oprávněn, aby provedl v rámci povolené exekuce exekuční úkony,
které slouží jen účelu zajišt'ovacímu č i s, 13.399.
vymáhající věřitel nemůže požadovati na poddlužníku uspokojení vymáhané pohledávky i co do úroků, jež ani v usnesení povolujícím zabavení pohledávky povinného ani v přikazní'l11 usneseni nebyly uvedeny;
lhostejno, že se poddlužník o výši úrokŮ. vymáhané pohledávky do-

peněžitá

při

či

zůstane

věděl soukromě čís. 13.573.

duchovní správce církve nebo náboženské společnosti nekongruální
(náboženské
israelské v
na
a ve Slezsku)
nemá zákonný ná:rok proti své církvi (náboženské spOlečnosti) na vyplacení části dotace ve smyslu §§ 196 a násl. vl. nař . .as. 124/1928;
exekuce zabavením a přikázáním pohledávky takového duchovníl1o
správce z důvodů kongruových požitků jest nepřípustná čís. 13.779.
byla-li vedena exekuce !podle § 294 ex. ř. i na nájemné v budoucnosti
splatné, načež povolena exekuce vnucenou správou nemovitosti povinného, pozbývá knihovní poznámkOU vnucené správy (odevzdánim nemovitosti vnucenému správt;i) soudcovské zástavní právo na nájemném
splatném. teprve po zápisu poznámky (po odevzdáni nemovitosti)

společnosti

čechách,

Moravě

právní účinek čís. 13.947.
předpisy § 10 zákona .Q provozu silostroji a § 127 zákona o pojišťovací
smlouvě. jest 'určeno jen výsadní pořadí pohledávl{y poškozeného, ne-

1388
J389
jsou však dotčeny formální

• d .
na P?hl~dávky čís. 14.029. pre plSy exekucníhc řádu o vedení exekuce
v

dor~cellI platební zápovědí ohledně'
v,
pozustalostníruu soudu nebylo TI h vklad~l, sl9zeneho pro pozůstalost
doručena Zemské bance v prazae r~a~no, hm, ze ylat~bn~ zápověd' byI~
~?~d o zabavení vkladu; nerozhodn' o. usch?vne a o ze lato uvědomila
fldll bance na její oznámení o zabav e .Je~~, ze pozustalostní soud na~
poznamenala čís. 14.043.
em vadu, by exekuci při depositu
pokud nelze povoliti exekuci zab
.
ního listu spořitelny čís. 14.045 avemm dluzmkova nároku ze vklad_
v, návrhu na povolení exekuce zabavením'
dll ~usí býti uveden poddlužnfk"e
n.aro.k~ d!llZlllkova na povinný
ex. r.; tomuto požadavku není ~vJ ,mu:: ma ,byb dan zákaz podle § 294
?:no, kdo Jsou »spo!udědici« a u y~~~en? hm" ze bylo v návrhu Uve_
Cl s. 14.045.
o Je pozustalostní jmění uloženo
§ 295 ex. ř.: po rpravoplatnosti o 1 '
není dlužník ani správce J'eho kP vko ene, exekuce zabavením pohledávky
. 't k '
ond ursl11 podstaty ,opravnen
. . k uplatnění
~~ml e z dvormho dekret
Cl s. 13.177.
u ze ne 21. ,srpna 1838 čÍs. 291 sb. z. s.
v

•

v

,

v

v

§ 299 ~x. ř:: soudcovs.ké zástavní, r'
.
;
o~ sluzebolch příjmech povinnéh P a~o, ~eho: nabyl. vymáhající věřitel

tyká se i odbytného jež'b 10

o ,vs:o ecne hez Jakékoliv výhrad

přiznáno z důvodu Ž.e po'u~'l ~?v12nemuv zaměstnavatelem (banko!)

raných čís. 13.765~

Zl vy 10

zamestnanců dobrovolně odbou_

§ '305 ex.J.: bylo-li nabyto s.měnk
. v,
v'
nelze pouzlti § 87 směn zá:k
'b} Vlv?laZenlm pn exekuční dražbě
ná~it~y, které by hyl ~ohl ~'m~~ ~z ,vent:1 ,musí- s} dáti líbiti, všechn '
ch~dclj ,dol~žka, připojená na směl~~~y ?~UZfll~ vzne~ti proti jeho Přel
smenecnopravní čís. 13.406.
vy onnym orgallem, nemá účinky
prohlášení exekučního soudu ( . k
'
přev~dí směnka na opatrovník:Yví~nn~~9. o~gá~u)v na směnce, jímž se
hl~davka přikázána k vybrání 'I) o eb ,\ ~ntelu.! Jlmz byla smčnečná po' uso I JeTI prevod podle práva občan_
skeho čís. 13."903.
§ 307 ex. ř. viz s I o žen í n a s o u d ě
§§ 308 a násl. ex. ř. viz při k' , .'
azanl POhledávk
§ 320
, ex. r.: .byla-li povolena e k
y.
hl,ed~v~u dlUžníka nebylo v poz:~~~~lod~e § 32_0 ex. ř., ač pro po_
' . knIze vlozeno zástavní právo
nybrz Jen poznamenáno dražebn' v,
~epla~ný, ale nejsou neplatné i Iz~~enl~ Je~ vvkl~do nadzástavního práv;
yl;.:--h tyto zápovědi a přikázání k v°b~ ,I , 'Iu~nl~u a Poddlužníků; napo.vm~.? platiti Jen vymáhajídmu věkt m pra.vnl moci, byl poddlužník
,e 1 a am exekuční Soud přijavší
Hejvyssl podánI a nastoupivší 11
pokud přikázání k vybrání nob / ml svto POddlužníka, nebYl ~právněn
zallOuv.P?·~l~dávku vyplatiti; Xe?v ~~~?eno, čá?t~y V~p~dajfci na přiká-:
tak llclmŤl Jen vymáhaJ'ícímu ve"r)t )1~ s:h,o podanl dluznlku, nýbrž mohl
§ 32"
".
1 e 1 C 1 s. 13.933
"
, .. ve~. r.: tlrn, že si vymáha'fcí VV·
'.
vypovedl zabavené a k vybrání J
ve:'lt~.J vy,mohl kmhovní poznámku
podle ~ 59 knih. zák. a čl. XIII Tí~ p;l~azane ~ypotekární pohledávky
~o~ledayk,a dosud nevykonatelná ,~~hled yoz. zak. k ex. ř., nestala se
tl-!l d.1,u~l11~ vyypovčzenou .pohledávku
aV~O~1 v.ykon~telnou; nezapla~ahaJlclv ,,:entel, chce-li Ji exekuc'
ve, Ihu.te V~povedni, musí si vyz, exekucmch titulů § 1 ex ř. c- I Jyma~1a,Ťl, nejprve opatřiti některý
vY,znamná i da.Jší knihovní' p~~ná~k'o O!azKy vykonatelnosti jest bezstalvá do ~~še vykonatelné pohledá~'ky»ze se ,YYp'oyězená pohledávka
sp atnou« CI s. 13.965.
~
vymahaJIClho \"ěřitele ihned
§"t 327
ex. ř.: provésti rozvrh v 't""k
Y ez u za vě'
c vr t'y odstavec, ex. ř.) a učiniti
o tV ,Cl pro dane• v exekuci (§ 327
pa rem o tom, co 'se má státi s V}'~
<

v.

t

těžkem docíleným v nesporném řizení podle čl. 310 obch. zák., náleží
soudu, jenž výtěžek prodejem získal čís. 14.064.
§ 331 ex. ř.: koncesovaná živnost dopravy osob neb nákladů ve smyslu
§ 1 zák. Č. 198/1932 může býti postižena exekucí podle § 331 ex. ř.
čís.

13.566.

ani právo předku pni (§§ 1072-1079 obč. zák.) ani právo svého druhu,
jež se podobá předkupnímu právu, není majetkovym právem ve smyslu
§ 331 ex. ř. čís. J3.726.
§ 333 ex. ř.: vymáhající v~řitel, Jemuž byl přikáZán k vybrání zabavený
nál"ok povinného proti veřejné obchodní společnosti na vydání podílu
společenského jmění v případě zrušení společnosti, nemůže se pro tutéž
pohledávku domáhati exekuce vnucenou správou společenského podílu
povinného ·č í s. 13.967.
§ 334 ex. f.: k vydobytí peněžité pohledávky není přípustná exekuce
zmocněním k výpovědi smlouvy dlužníka s elektrárnou o dodáváni
elektrického proudu, kteroužto výpovědi jest podmíněn zároveň zabavený nárok dluž,nÍ'ka na vydání jistoty, příslušející dlužníku proti elek-'
trárně při skončení odběru; byla-li exekuce přece povolena, má i elektrárna jako poddlužník 'právo k rekursu čís. 13.798.
§ 340 ex. ř.: vnucený pachtýř jest samostatným podnikatelem, jenž provozuje pachtDvanou živnost l1a vlastní účet a na vlastní risiko; neni
vázán obligačními závazky dlužníkovými čís. 14.065.
§ 341 ex. ř.: bylo-li koncese k provozování hostinské živnosti nabylo
před účinností zák. čís. 112/1927, nelze návrh na povolení exekuce na
živnost a ·koncesi hostinskou podle § 341 ex. ř. zamHnouti z důvodu,
že podnik dlužníka neni veden ani se čtyřmi pomocn)'mi silami, při
čemž nezáleží na tom, zda dlužník obdržel koncesi ku provozování
hostinské živnosti na základě průkazu způsobilosti, či zda od průlmzu
toho byl osvobozen oč í s. 13.477.
v zákoně čís. 198/1933 není rpředepsána zvláštní způsobilost k provozování periodické dopravy osobnrm autobusem, nýbrž jen osobní spolehlivost co do provoz·ování této živnosti, kteréžto poj my jsou různé;
při exekuci vnucenou správou nebo vnuceným propachtováním živnosti autodo.pravní jest rozhodným jen,. zda zákon k nastoupení takové
živnosti vyžaduje zvláštní zpŮSObilosti, il. jest rozeznávati mezi touto
způsobilostí a mezi způsobilostí k jízdě motorovými vozidly čís. 13.811.
viz též pac h t v n u cen ý, spr á v a v n u cen á.
§ 344 ex. ř.: byly-Ii zásoby vína předány vnucenému správci hotelového podniku a tento ,použil části z nich pro provoz tohoto POd,liku,
jest výtěžek z toho zařaditi do příjmů vnucené ,správy čís. 13.898.
§ 350 ex. ř.: podle § 350 ex. ř. může i věřitel, jemuž přísluší vykonatelná pohledávka, již na základě exekučního titulu - byť i y nem není
vysloveno zatížení nemovitostí povinného - na nemovitosti povinného,
na nichž jeho vlastnické .právo není ještě vloženo nebo poznamenano,
vésti exekuci knihovnímí zápisy a tedy i vnuceným zřízením práva zástavního a za tím účelem, prokázav nabytí práva vlastnického povinným způsobem vyhovujídm § 87 kn. zák., domáhati se především
knihovniho vkladu tohot.o práva ve prospěch povinného a na základě
tohoto pak zápisu zástavního práva pro svou vykonatelnou pohledávku
čís.

13.992.

§ 353 ex. ř.: k určitosti návrhu na exekuci podle § 353 ex. ř. Se vyžaduje, by vymáhaný čin byl přesně vyznačen, aby nevznikla pochybnost
o jeho předmětu, způsobu a rozsahu čís. 13.565.
§ 355 ex. ř.: návrh na povolení exekuce, by vynuceno bylo na POV1l1ném, by zanechal další vedeni a zastupování společenského podniku,
tak, aby vymáhající věřitel byl soudem zmocněn, by odňal' povinnému
další 'vedení správy a. zastupování tohoto podniku, neodpovidá § 355
ex. ř. čís. 13.452.
-CIvilní rozhodnutí XVI.
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§ 358 ex.

1391

!.:. ~ři

výslechu dlužníka odle
okolnostmI, Jez povinnÝ uvedl se ,PI I § 358 ex. r. nelze se. zabývati
exe1 v, t.1 I
Zfe e em jT tomu v vI
... Kl!CnJ I ll, ani jinými otázkami r' , ~ .
, ze s 0. o. cIzozemský
jlCl'IDl s povahou vymáhaného nárot a yl}lml a skutkovyml nesouvise_
13.426.
II Ja co Ilepeněžitého nároku čís
§§ 370 a násl ex ř'
k
.
•• VIZ e x e II c e z a j i š t' o
.
§§ 378 a _.'
nasl. ex. ř. viz prozatímn'
vyact.,
.
Exekuce z3j'išťovac," • pf','slu'snos I k povole'
1 o pat r e II 1.
s~dku pracovního soudu čís. 1~~2~:Jlstovací exekuce na zák,ladě fOL:navrh na povolení zajišt'ovací exek .
,
nÍ~? příkazu (§ 371 čís. 2 ex ř) ~cnež na zakla?ě směnečného plateb_
~fllZ bylo připojeno vyhotove'ní' ~ J k ~yl P?dan ll' exekučního soudu
ze bJ:l~ podány námitky, jest za~ftnl~~~:ho .~tť.lu a úředni ~otvrzení,
stOU:PIY pro;esnímu soudu čís. 13.456 ,ni o I podle § 44 J. n. po:.-,
.
k Osvedcenr- podle § 370 ex ř
dlužník jest stihán četn 'mi e':ek~ nes.tacI pouhe. všeobecné tvrzení že
~ čeho by se dalo Sc!uditi -"'že ~~l'tkneu~edl-h yym<ihajicí věřitel 'nic.
sP~~né, že exekucemi jest Ieho ná:~~ oo;.e kromvery dl~žni~a, .isou tak
za1lst'ovací exekuci podle § 370
Je lvne ?~rozen CI s. 13.456.
na dodání určitého počtu Hber sf:;/' ?ečlz~ povohtl k zajištění nároku
v ná h
mgu 's. 13.797
vr II na povolení záznamu d ~ ,
.
zákona k ex. ř. a dvorských dekr~7Z'v: f~hle?v~vky pc:~le čl. Hf. uvoz.
a ,ze dne.
ř:iijna 1886 čís. 789 sb
'. zan~ 1.786 CIS ..577 sb. z. s.
zak. proÍI upadci (§ 1 I konk ř
z645 "1 Jakoz. 1 § 38 plsm. c) knih.
pře~p.oklad~m přednostní po:hl~d~~k . / 931) Jest uvé,sti vše, Co jest
~~nt-h v nem dokonce ani uveden y, . ~el.ze p:oto navrhu vyhověti,
C]~. 13.936.
o, o Ja Oi.! danovou pOhledáVku jde
zattmni zajištění majetkových tre tO
o
'
chodkového zákona trestního se :. ~. ~uchod~o,:"Ých podle § 567 dúním důchodkovém řízenÍ' obvin ':" ~ a I trestu, jež v zahájeném tresthmv~jj, třeb~~e mu nebylly ještě llf~ž~~u. POdle pov,ahY .. případu teprve
stacI', by pnslušný úřad o z "VtV t~ ~" k povolenI ZajlstovaCÍ exekuce
mat! ani potřebu zajištění a~:s e 7 p.?zadal; s~ud není oprávnčn zkounent proto potřeba by úřad OS~ě-:r-erenlost p~za~ované výše zajištění'
spravení jinou cestou nez' p."
covka o~rozellI, aniž třeba něj'akéh~
' I10 dk ove' čís. 13.966.
lave len onecny'nI vynzel1lm
..
, trestní věci
d uc
§, 37~ ex, .ř.: neni závady, aby vkl d : k"
'"
trebaze zm na jméno třetí osob
ah n~ nlzka llvermho společenstva
k zajištění podle § 376 prvý od
ne y a ~znána soudem za hodící s~
odstavec, c. ř. s. 'č í s.' 13.737 s avec, ex. r. a § 78 ex. ř. a § 56, druhý
Exekuce berní: nepodal-li vylučovatel' I' b
.
.
úřad
o v
I x erTI! • exekuci od por u exekučniho
u, nemUze
proti ní podatipro
vylu
vyr~zum,ěnÍrn o zabavení svrškli a ~~~!lCl' zalobu.,u soudu, třebaže mezi
~ezldobl; podal-li vy;luč-ovatel přece ~~f29U dr~z. bou
.
bylo velmi krátké
~IC vyvozovati pro přípustnost po d
IC,Ovacl zalobu u soudu nelze
ze berní úřad nedbal soudem p VOrt ~hPrava pro tuto žalobu ~ toho
nedodržení předpisů p;vnIDo d °t ene o odkladu dražby čís. 13.:WS:
ního naříizenf čís. 175/1927 o o~~~c~, § 369 zák. čís. 76<,1927 a vládod~tavce § 369 zákona čís.' .fu/1927 JUTl bfl proye.,d~n predpis třeHho
rprava podle § 368 zákona fádně nab ;:~ma vy zapett zanik zástavního
při zabaven! pen~z jest berní exekuci y ~vo ve i s .. 1,3.373.
se zabavene ·pemze podle před'
§ P3 azova!1 za skoncenou tím že
7~/1 .zak. čís. 76/1927 zú6tují
na exekučnf náklady a na vym~SU
vym,áhaný daňový dluh zůstanou a~ao~ po !edav~u; až do zúčtování na
kovym a není ani případné vlastnictv~v:~n~ emze vlastnictvím dlužníI Jlllyc osob zabavením dotčeno
nebo ~rušeno čís. 13.627.
byly-l~ peníze nalezené u dlužník
. h
'
byla tlm exekuce skončena a žal t"na Jle ~o vy:uahané daně zúétovány
o to:: vy ucovacl nemůže býti vyhověno;
v

v
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v
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v
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nesejde na tom, .zda exekuce byla skončena již také v době, kdy byt
podán odpor proti zabavení, aniž na tom, že exekuční úřad nesečkal
se zúčtováním až do projití osmidenní lhůty k podání námitek proti
zabavení, jak .předepsáno v odstavci druhém vl. nař. čís. 175/1927
k § 357/1 zák. čis. 76/1927 či s. 13.627.
odpor podle § 357 zák. čís. 76/1927 může se týkati jen berní exekuce
již zahájené a nevztahuie se na pozdější berní exekuci, třebaže je vedena na týž předmět; »vyhovění odporu« ve smyslu § 357 zákona jest
i v tom, že bylo straně (jejímu právnímu zástupci) třeba jen ústně
(telefonicky) sděleno, že se exekuce k jejímu odporu zrušuje čís.
13.825.
Exekuční prodej viz dra ž b a, pro dej o v é ř i z e n í.
Existenční minimum viz ex e k u c e (n a pIa ty).
Exkulpační
důvody
viz a u tom o b i.J o v Ý z á k o n, n á hra d a š k o d y
drahou.
farní matrika viz mat r i k a.
obec evangelická: německá (je.jf představenstvo) muze se o soudní exekuci
k vydobytí příspěvků ucházeti jen prostřednictvím pOlitického úřadu,
nikoliv bezprostředně sama, a to ani, předloží-li výkaz dobývaných
nedoplatků opatřený doložkou vykonatelnosti od okresního politického
úřadu čís.

13.181.

Ferlální věci viz p ráz dni·n y s o u dní.
Filiálka: zápisem odštěpného závodu cizozemské společnosti s r. o. do tuzemského
rejstřfku nevzniká nový, od hlavního závodu odlišný podmět čís. 13.511.
předpisu § 2 (2) zákona čís. 58/1906 nelze použíti, bylo-li jednáno v zastoupenI tuzemské representace cizozemské společnosti s r. o., jejíž tuzemská representace nebyla dosud zapsána do rejstříku čís. 13.511.
může-li filiálka samostatně z obchodů blovati, vymoci si exekuční titul a
na jeho základě vésti exekuci, jest proti ní jako samostatnému podmětu
podati i žalobu o nepřípustnost exekuce, kterou vede Čí.5. 13.574.
i při označování prodejen jest užívati plného znění firmy. nikoliv jen jeho
části, třebaže částečné znění firmy měl majitel chráněno jako známku;
tento souhlasný názor nižších soudů není v rozporu se zákonem čís. 13.614.
pro,zaHmní opatření ústředního výboru sdružení odborových organisací protl
funkcionářům rozpuštěné odbočky; z úřadováni funkcionářů může vzniknouti škoda, odporuje-li vedení odbočky stanovám, COž ,přezkoumati jest
věcí valné hromady, ústředí a dozorčích úřadu čís. 14.044.
Finanční prokuratura: Masarykova universita v Brně nemá samostatně právní oso.bnosti; finanční prokuratura jest oprávněna k (áovoladmu) rekursu
jménem čsl. státu, k jehož úřadům patří i Masarykova universita
v Brně čís. 13.255.
nezaplatila-li finanční prokuratura útratovou pohledávku, o jejíž zaplacení byla upomenuta, ani ve ihútě ·jí poskytnuté, nelZe to hodnotiti
jinak, než že zaplaceni odepřela čís. 13.840.
úřad: přípustnost pořadu práva pro nárok proti státu na náhradu škody, již.
prý zavinil finanční úřad nesprávným postupem čís. 13.450.
Firma: od št ě p n Ý zá vod viz fili á lka.
o b e c n í hop o dni k u víz o b e c 11 I pod n i k.
rej s ťř í k o v é říz e n í viz rej st ří k.
otázka, zda podpis výstavce souhlasí se zápisem o podpisování firmy v obchodním rejstříku aneho s předpisem stanov, :přichází v úvahu jen, jde-li
o směnečný závazek výstavcův, riikoHv však, jde-li o jeho směnečné oprávnění čís.

13.387.

bylo-li vyrovnací říZení zahájeno o jmění firmy kupce jednotlivce, bylo tím
zahájeno řízení o jměni kupce jednotlivce a výhoda § 12 vyr. ř. se týká
kupce jednotlivce čís. 13.463.
89'
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Společnosti

vyhovuje firma: »Likvidace obchodní

i při označování prodejen jest u;"

~.

souhlasil)' názor nižších soudu' n

.

1 '1

fit-my X.«

či s.

části, třebaže částečné znění firm~1~~11 ~ n\l~ z~e!ll vf1rn:y, níko!iv jen jeho
v

,

•

,nají e c raneo? Jako znamku; tento

em v JfOzporu Se zakonem v,
13614
nezapsání změn nastalých a skutečně
" .
Cl S.
.
.
nemá vliv na trvání právního poměru sk trtV~llCICr do obcho,dního rejstříku
platnost a nemůže tim býti zkráceno' r' II ecnc:~ ern ~em nenl odňata právní
d~datečně neopovědě! k' zápisu čís Pl ;~~6majitele firmy, by takové změti)'
fjskus VIZ stá t.
.
.
.
~'ond pensijní zaměstnanců vídeňské bank,
k'
,
.,
vem podle § 31 v, 3 'k
YJ po ll? l1:ll} socmlni pojišrovaci m ústasilniční, viz, d á v k a zClj'í z dZ~ l~)o~chr. naJ. CI s. 13.359.
v

o

é

zemsky: vyk,az oš;třovného vydaný ředitelstvím zemske'ho
romyslne
ústavu pro cho, ..
, ne nt ex.e kUCntm titulem čís. 13.784.
Forma: II ot ars
. k e h o SpiSU viz notářsk)' s .
p 1 S.
s n a t k II viz oS ň a t e k.
P OdS led n í hop o ř í' ze n í viz po ř I ze n í p o S led'" .
,
'v ,
h l.
ne ostatek písemné fo-my
13.481.
1
nema v zapeh neplatnost učební smlouvy čís.
Y

,

y

nejde-li o obchodní iednání jest na Slovensk
. ,
převyšujících zákonnou míru' 5% tř b'
,uf k platnosh umluvy úroků
ministerstva čís. 4420 z roku 1~ 18 e ž p~s~mne ormy ; .naří:,ením uhe'rského
bylo ustanoveno, že je neplatná Ústní ,y zr~seno, zak. ~I'~. 58/19,28, ne_
která podle písemné smlouvy jest s lafn~ u;a Ov ~~n;kovanl .. trhove ce~y,
~~louv'y nelze požadovati zákonll)f ú~ok podl ur~tltY .cahs, a ze pod!e t~t?
"
Cl s. 13.972.
e pa nyc právních predplSlJ
Formální právní moc knihovního zápisu a odpor
13.192, 14.007,
podle § 213 ex. ř, čís. 13.188,
F - . va~~ (§§v 84, 8~ c. ř. s.) viz op r a v a u o dán í
unkclOnar druzstva VIZ s ip o leč e n s t v o , '
.

i:

f

v

Garanční prohlášení viz záručni prohlášeni
Gobelinová škola zemská ve Val Me ' v ! "
"
~ .
ZlrlCI: proceslll ZPltsobilost

čís.

13.890.

Havarijní, pOj.ištění viz pojištění smluvn.í (proti škodám)
HiasovaCI pravo ve vy'rovnacÍm v,
,.
.
"'.
rlzenl VIZ vyrovnánÍ.
HtasuJt~1 rada (§ 6 adv. ř.) viz a d V o kát.
Hlubok~ rozvrat manželství _viz r o z I u k a, r o z vod
Hmotne odevzdání viz převod vlastníct'
.
v l.
Hodnota viz cen a.
předmětu sporu viz o cen ě n í
Hor~ik: pokladny bratrské vi; tamže.
HOnttba: psy lze na Moravě utratiti jen běh '. r
'
.
předmětů v zákoně uvedených 'a je. a1l l?f~ par~a v urč!té vzdálenosti od
stačí, je-li dán jeden z předpokladů n, y d~: v teto vzdalenosti postiženi; ,
d~řských stavení nebo stád nebo 30- vz da enost 300 m od domů, hosponeném území kde nesmí býti, ánem ~ o. cesty --'o aby pes byl v chráonttby ~e.bo Jeho lovčím strážným
personálem u'tracen' k tomu fb
aby lovil zvěř, stač( že pobi'há b~z P~Sna~ohl byh utrac;n, ~e nevyžaduje,
za
,
psa, je-Ii od svého pána (držitele) tat vzdál
~sa bfz pana Jest považovati
en, ze ne ze pozorovatt vztah psa
k oso.bě jeho -držitele č í IS. 13.445.
ručenl pána honitby za škodu 'ežt . h
'Y,
mor hon zák)
I
' J . o Je o strazny personál utratil psa (§ 67
• "
:
: ' ne ze posuzovatI podle § 68 zákona čís. 13445
Hory. vyhradna kutlska nejsou sama sebou
1
~
mohou se jím státi ani +ím že .
pr~8 usen::;~vlm dolovych mer a nehorního tělesa čís. 13,304: ~ JSou vlastmkem Urcena k trvalému pou~:ívání

t/

y'

y

,

,"

v

zásada _§ 1304 obč. zák. o spoluvině na poškození plati i při náhradě škod
hornich čís. 13.326,
předpis § 106 horn, zák. nedopadá, šlo-li jen nejvýše o přestavbu původ
ního domu vystavěného před propůjčením dolového pole, ne-li jen o pDdstatnější jeho změnu; v takovém případě může okolno51:, že nebylo žádáno
o stavební povolení ku přestavbě, miti v zápětí jen potrestání stavebníka
podle § 128 stav. řádu pro Čechy čí 5, 13,326.
dohoda o náhradě škody, způsobené zabezpečovacími opatřeními z důvodů
veřejných (§ 222 horn. zák.) nepřestává býti úkonem soukromoprávním
tím, že k ní došlo při vodoprávním řízenf, ani Hm, že byla pojata do koncesní listiny čís. 13.975.
dohoda, jíž obec (osada) v čechách vzala na -sebe závazek hraditi případné
ú.imy těžařstva, povstalé omezením dolového provozu, nařízeným dozorčími úřady s ohledem na vodov-od -obce, vyžaduje ke své platnosti usneseni
obecního zastupitelstva a schválenI okresním výborem čís. 13.975.
Hospodářské společenstvo viz s pol e č e n s t v o výr o b n í a h o 5 IP o d á ř s k é.
Hostinská koncese o sobě, i když ji její majitel neprovo:wje sám, jest »jměnílTI~'
ve smyslu § 1 aUm. zák. čís. 13.257,
jinak viz ž i v n o st h o s t i n s k á.
Hostinský: ručení podle § 970 obč. zák. viz s m I o u v a s c h o v a c i.
Hotel: příslušenstvím živnostenského podniku JSOll i zásoby zboží, jež isou věno
vány účelu provozu podniku, pOkud jest jich zapotřebí k dalšímu nerušenému provozu podniku; II hotelových podniků i příslušné zásoby vina čís.
13,898,

hotel o 60 pokojích
čís.

k'fomě

vedlejších místností jest velkou provozovnot1

13,960,

Hromada valná viz s pol e č e n s t v o.
Hromadění exekučních prostředků viz ex e k II C e (§ 14 ex. ř.).
Hrubý nevděk viz n e v d ě k.
Hudebník: není důvodem k okamžitému propuštění hudebníka (pianisty), opozdil-li
se dvakráte o 'několik minut při koncertech v kavárně či s. 13.316,
jde o smlouvu o dílo, zavázal-li se kapelník k denním hudebním pr0dukcím
v podniku druhé strany za denní plat, aniž bylo ve smlouvě ustanoveno, že
druhá strana vykonává vliv na soubor kapely či s. 14.049.
Uypoteka: p o zná m k a v Ý hra d y po řad í (§ 37 III. díl č i II o v.) VIZ
k n i h o'v II í p o zná m k a.
p o zná m k a h y -p o t e kár níž a lob Y viz k n i h o v n í p o zná m k ~L
při vnucené dražbě viz dražba vnucená nemovitosti.
formální právní. moc zápisu a odpor podle § 213 ex. ř. čís. 13.188.
13,192, 14.007,

pokud na základě indosamentu nevznikl ani po zpětvzetí námitek proti
směn. plat. příkazu plat,ný směnečný závazek indosanta, jenž by mohl
b)fti zajištěn platným zástavním právem na jeho nemovitosti či s. 13.192.
kaučni: rozšířeni kauční hypoteky nad .nejvyšší míru uvedenou v pozemkové knize, jest vyloučeno a nemohlo nastati ani tím, že byla .u ní
knihovně poznamenána žaloba o zaplacení nové pohledávky knihovní
věřitelky, ani tím, že kauční hypoteka jest simultarnní a jedna ze simultanních vložek byla prodána, aniž zadní věřitel uplatnil náhradní nárok
podle § 222, třetí odstavec, ex. ř.; zaplacením z výtěžku spoluzavazené
nemovitosti zmenšil se nárok věřitele z kaučni hy,poteky i ve zbývajících vložkách, třebaže to nebylo knihovně .vyznačeno č i s. 13,535.
je-li při hypotekární pohledávce zřízena a v pozemkové knize zapsána
jistota »pro vedlejší záva~ky« v určité výši, jsou vedlejšími závazky
i úrOky a nebylo třeba, aby v dluhopise bylo to ještě zvlášť a výslovně
stanoveno čís. 13.889.
v rozvrhovém řízeni jest zásadně předlo·žiti listinný doklad, že zajištěná
pohledávka z úvěru (ze zástavni záruky) jest po pravu a způsobiLl

"-"",

1391
1395
k uspokojení; nevykázal-li se věřitel takovým listinným dokladem, není
exekuční soudce povinen vyhledati listiny, prokazující pohledávku vE:

oprávněn opatřiti si po rozvrhovém roku před vydáním rozvrhového usnesení potřebná vysvětlení,
by mohl rozhodnouti o oprávněnosti přihlášeného 'nároku, nýhrž má
částku úvěrové hypoteky nevyčerpanou {ádně dObženými llároky, není-li úvěrový poměr dosud ukončen, podle § 224 druhý odstavce ex. Ť.

~

uložiti

II

,soudu na úrok čÍs, 13.997.

simultanní: byla-li věřiteli, jehož pohledávka vázla na celé vydražené nemovitosti a jenž žádal uSpokojení celé pohledávky jen ze spoluvlast_
nického pOdí;!u, přikázána celá pohledávka z celého dražebního výtěžku
za celou nemovitost, není věřitel oprávněn k rekursu proti tomuto ptikázání čís. 13.414.
simultanní hypoteku jest zapraviti hotově z nejvyššiho podáni, neobsa_
huje-li přihláška věřitelúv souhlas, aby druhý dlužník a najmě ostatní
simultanně
zavazené nemovitosti byly ze zavazení propuMěny čís.
13.621.
bylo-li v dražbě prodáno jako celek jediné knihovní těleso, jehož spoluvlastnické podíly byly ruzně zaHženy celkov)rmi a dílčími hypotekami,
nepřichází v úvahu ustanoveni § 238 ex. ř. a nelze obdobně použiti
ustanovení § 222 ex. ř.; nejvyšší podání za celou nemovitost jest roz_
děliti na části odpovidajíci spoluvlastnickým podí,lůrn různě zatíženým
a přikázati pak věřitelům, kteří mají zástavní právo k celku, jejich pohledávky z celé rozvrhované podstaty, skládající se z jednotlivých dílčích podstat, dílčím přednostním nebo hypotekárním véřitelům však
jen z příslušných podstat dílčích, při čemž jest dbáti toho, co z dotčené
dílčí podstaty již dříve bylo přikázáno čís. 13.860.
není-li z přihlášky simultanní pohledávky nade vši pochybnost zřejmo,
že věfitel žádá úplné zaplacení z dílčí podstaty, o kterou jde, jest mu
pohledávku přikázati jen poměrně č Í's. 13.915.
povolil-li prvý soud vklad náhradního nároku v pořadí vymazaného
břemena, rekursní soud však změnil k rekursu vlastníka nemovitosti
usnesení prvého soudu potud, že vklad sice povolil, avšak jen v pořadí
běžném, nikoli v žádaném pořadí, jest dovolací rekurs vlastníka nemovitosti nepřípustný; ustanovení § 46 oĎst. (2) zák čÍs. 100./1931 a
§ 239 poslední odstavec ex. ř. nelze tu použHi čís. 14.041.
vlastnická: ustanovení § 469 obč. zák, podle něhož ke zrušeni hypoteky
zaplacení o sobě nestačí a hypote:kární statek zůstává zavazen, pokud
dluh z veřejných knih nebude vymazán, platí jen v poměru k osobám,
jež, spoléhajíce na správnost zápisu, nabyly na hypotece práva; nejde-ii
o takovou změnu v osobě oprávněného, neplatí toto ustanovení, nýbrž
platí skutečný stav věci či s. 13.3l?
bylo-Ii zástavní právo, jež jest v knihách jen dosud zapsáno, ale dluh
jím zajištěný zanikl placením nebo spojením (konsolidací), převedeno
po povolení vnucené správy, avšak před příklepem v dražbě, jest k nčmu
při rozdělení nejvyššího podání za vydraženou nemovitost přihlížeti
čís. 13.529.
bylo-Ii v dobč podání žádosti o knihovní zápis podle § 469 obč. zák.
(§ 38 III. d~lčí novely) starší knihovní právo zaniklé, nelze je ani pře
vésti ani jeho dodatečný výmaz vyhraditi, čís. 13.601.
bylo....li v odporu tvrzeno, že pohl~dávce přihlášené v pořadi vymazané
pohledávky přísluší jen běžné po-řadí, aniž k tomuto tvrzení odporovatele byl učiněn přednes knihovního věřitele, bylo na exekučním soudu
podle §§ 213 a 231 ex, ř., hy vy.řídil odpor podle tvrzení odporovatele,
neZlkournaJe, zda k zápisu přihlášené pohledávky v pořadí běžném a nikoliv v pořadí vymazané pnhledávky došlo postupem správným a zda
pořadí pro přihlášenou pohledávku má býti posuzováno podle skuteč
ného knihovního stavu, jak se jeví podle výpisu z knihy pozemkové,

,.

~

'ťt

tázky odkázati na

'pořad

práv,a;,

čili nic, a nemel ~dpo,~ k ;esem :n~ ~aterielní neplatnost zápiSU, branl

sbírce listin nebo v jiných s.pisech a neni

není-li v rozvrhovem nZ~lll, upl~tn ,
, i o by k materielní neplatsoudu formalm pr~':lll moc zap su,
přihlížel z úřadu Cl s. 14.007.

exekučnímu

nosti zápisu

o ~
b
J '~t ' úmluvy uplatňovati proti proChodník: kupitel novostavby o nemuze v' ez ,zv :Sd~l'ku ohrady kanálu a dláždění
dateli náhradu nákladu na ponzeni C O l ,
,

části dvoru čís. 14.056.
d ' v d·telstvím zemského ústavu pro choroChoromyslný: výkaz ošetřovné,ho vy any re \,
atřením správního úřa~u~ ,ve
myslné neni rozhodnuttm, pokud se yee op k
f soudní exekUCi Cl s.
smyslu čl. Vl. zák. čís. 130/1930 a nelze Jej vy ona 1
13.784.
d. I
Chudá strana viz právo chu yc L
w

Ideální podíl viz spOlečenství sta!ků.
,.
'rozsouzená.
Identita sporného předmětu viz r o z e p rez a haJ e n a,
Imise: § 364 a) obč. zák. ,:"iz h?ry.
jinak V!Z s o ~ sed s k e p r a v o.

.

Indosament VIZ srn e II k a.
"
odně žádaného plnění interese, neJde
Interese: žádá-Ii žalobce za sp~ru mis tOl puv
I ti předpis § 235 prvý odstavec
změnu žaloby v pravem smys u a nep a
~ ,
13 186
o ~ s o ~vyloučení příslušnosti procesního soudu c 1~.
.,"
c. r. .
I t
t, s,ledního pořízem ktere Je pramenem
Intervence vedlejší: '::, sp<;>ru o n~p' ~ nos PJkaz pro nedostat~k pořizovací schopi náro'ku vedleJslho 1l1tervemen a. ~a o . t'
·entu postavení nerozlučného
nosti zústavitele, přísluší vedleJšlmu !ll ervem
epř

spoleČ'níka v :ozv !. ~ í s. }~;!6~traně žalovaného vedlejší íntervenient s p?_
ve sporu, v nemz P;lS OUpl v ,
~. neb 'I soud oprávněn po uznastavením nerozlučneho, spole~m~a v ro~:~r~ro uz}nání nebyl-Ii vedlejší interř ~s . ..; tomto směru stačí, že
vacím projevu žalov~neho ,vy a 1 TOzlsu § 14
~. ~dl~jšího intervenienta k provenient žalovan~ho 'J~knavy v;e smy~ u
protokolem nem osvedčeno, ze sou ~e v~zva1 ~,
13 161
. d ' "
~ tento přes to neprolednava Cl S.
..
~. ' t
Je navanl a ze .
, ,er zlučného společníka v rozepn Jes
vedlejší
interVel!lent s p,ostavet~'~k y,
II 1.o když se jich hlavní strana vzdala
oprávněn podatt opravne pros of"

čís. 13.161.
v
'1
t 'ení společníka v rozepři,
nebyl-li vedlejší, intev~ven!ent,. jenz nemte ': p~~ a~ýbrž jen o formální vadu
přibrán k hlavmmu nzem; nejde o zrna eeno ,
čís. 13.730.
,.
"d
proto že vedlejší intervev návrhu strany, by bylo ,úSt~l Jtedna~! o ~?C:;t~~ podId § 196 c. ř. s. či s.
nient nebyl k roku obeslan, Jes spa rova 1
13.730.
. ., , .
. .1 .
invalidní pojištění viz poj 1 S t e,n 1 s ,o Cla
1.
,
Invecta et illata viz z á s t a vnl p r a voz a k o n, ne,..
~ 'viz tam ž e.
Inventář pozůsta1ostní: mís t op ř í s e ž n ~ s e ,z n a n,i Jme ~ 1
"
ženské s 0v

•

?

Israelská~ náb?žen:ká sp~le~(~~~O~~I~~l~;~~p~F:tnV~~i ~~l~a~~s~ébvO ~:C~~:h, n~

Jolecnosh ne ongrua TIl
,
'k
' 'r k proti své církvi (náboze'llske sporavě a ve Slezsku) n~rn~a, z~ onny na o m slu §§ 196 a násl. vl. nař. čís.
lečnosti) na vyplacem casti, ctotac,:.;,e ,s í Y pohledávky takového duchov12h4/1928)
m
o spravceexezkudcU;V~~~a~,~~lg~U~V~~l a;~~it~í't jest nepřípustná či s. 13.779.

Jednáni

oddělené (§ 188 c. ř. s.) .viz odd ě len é i e d n á n í.
Jednatel -obchodní viz ob ch o dnI 1 e d ~ a t e.l.
..
Jednatelství'bez příkazu: § 1.041 ?bč: zak. VIZ verSlo ln rem.

§ 1042 obč',zák. vlz.n~~lad;os ěch druhého (§ 1037 obč. zák), jest
zda jest t.u ~kre11~y ~I P~~S~~z~b1'~ktiv~íhO nýbrž se subjektivního stanovisko_
posuzovah nI o IV s e l
,. 'ť ~,
13870
druhého, s hlediska jeho poměru a zalm 1 Cl S.
.
.

·-1

1396
1397

J~S~ření z lOkomotivy viz

á hra d a š k o d
jistina uhrazovací viz d r ~ b
' Y dra hou.
.
az a vnucena II
.
.
Jlstota: k vydovb~tí peněžité pohledávky není ev~ o v l,t o stl (§§ 220, 227 ex. ř.).
pOV,edl smlo,uvy vdl~žníka s elektrárg~lPustna ~x~k~ce zm?cněním k vý_
. II o vdodavam elektnckého proudu
ktelOuzto vypovedl jest podm' ,~Ydá~í jistoty, příslušející dlui~í~~ ~~~~ye~ ~~~av~ný ,nárok dlužníka n~
yla-11 exekuce přece povolena m' . 1 e e, arn~ přJ skončení odběru.
k rek.~;su čís. 13.798.
, a 1 elektrarna Jako pOddlužník práv~
P~':n vedleJsl z~vazky viz h y pot e k a k a
p e § 56 c. r. s.: není závady ah vl! d ~ c n I.
třebaže zní na jméno třetí- ~so6
~ ~1 knížka úvěrního společenstva
k zajištění podle §§ 376 prv}' dYi ne y a ~znána soudem za hadicí s~
a o?~tavec c. ř. s. čís. 13.737 o s avec ex. r. a § 78 ex. ř. a § 56 druhý
p chtyre: byla-Ii jistota určena k' "v v,
.
s~l0.uvy, pachtovní smlouva v~:~ls;~~:kfov~nno;tí pachtý.ře z pachtovní
vYvt:n mka, neslouží jistota k zajištění ,a !Im, ze se splnila rozvazovací
tyn z důvndu, že pachtýř a r ' ~a:o k u propachtovatele proti pachp~e~mět ~evyklidil, nýbrž
dg~vazv~nI pac~~ovní smlouvy pachtovaný
vam dal uplatu Č í,s. 13.709.
uZlval, amz za toto bezdůvodné UŽÍpodle § 44/2 ex. ř. viz o d k I a d
k
'exeuce
pn prozatímmch opatřeních' byl I' k'h
"
§ 38?' ':' 6
o
- I m ovm výmaz
-' k
~ CIS.
ex. r. povolen a proved
v.
poznam'Y ve smyslu
stalo se usneseni o povolení a
. k en k z.adostl Odpůrcova zástupce
pravo.Platným a zadná mu lht'tta v: o~lU. v vY,ma~u proti odpůrci ihned
§, 400 ex. ř. již dnem kdy usnesen' o ~sem nahradních nároků podl"
p'r;e dnem, kdy bylo' doručeno jeh~ ~á~~~~~l1v ylo vydáno, nikoliv te~
t 'J;0dle § 390, druhý odstavec
J1S O!
"
~ 1 S. 1}.777.
h~a~e vsech majetkových újem 'ež ex. r. ma sl?u~IŤl k případné nán,enym s~ad. prozatímním. QlPatře~im ~ mO.,.h1'y odp,u rcl vzejlti neodůvod_
Jízda na č ly ch o.dpurcl v řízení o prozatímnÍl~ Joa:~t~ 1 ,k v~ahradě nákladú vznik_
emo VIZ a u t o mobil o v Ý , k
Irem Ci s. 13.847.
z ~ o ~ (§ 1 odst. 4).
Jízdné: dávka z jírZdného ne ov'' ,
čís. 116/1927 čís. IX8~~a zakonneho zastavního práva podle § 21 zákon::!.
Justiční správa: rozhodovati o stížnos' v, ' .
znání ušlého výdělku ]. est \'e'Cl' ti]. Pt~:se,dlCIll? pr~c.ovního Soudu
US Icm spravy Cl s. 13.216
proti llepřiKanahsace viz s t o k Y
.
Kancelářský oficiant viz z a m
t
Kandidát advolmcieo zá . des nanec státní
Kapelník: smlouvu kapel~í~~ s o s '~tzln a m u viz a d v o kát
'
maJ! e em kava'r
I
.
S m IoUvu o dIlo·
nároky z t l '
ny ze po případ v
soud v , ,
a{Olve smlouvy nelze uplatn'o e . POvazovati ,za
Kárné v, ~ CI s. 13.557, 14.049,
va t 1 II pracovntho
rt~enl: zaměstnanci nem
"V,
a?l za platnosti zák čís 103/i9~6° J I s to v,e n viz tam ž ('
11

v

v

,

{

1;0

v o "

v

9

b

•T

•

v

v

~~~~~~ťá~:éa~U m~~~~:~~~)SP;!v~~~~j ~!SC;E;i~t[~~~~S nJI~%I~;~t;n~~~~ŤJ~~n~~

zakona čís. 217/1925 nel
v'.
.
ave CIS. 13.340.
pr~yn!'ch nárocích kancel~~sféohuozl~fi ~erozhod!_li správní úřad o sOllkromo
~~~Jl~~T)T92~zení~ a disciplinárním cI~fl~~e~y~~žn~~a zá~lad~ předpisů dis=
platnosti dis . a .le~o pr?puštění čís. 13.340.
v ramcI § 52 vl. nař.
§§ 68 a 71 ClP~ In:"-,rmho nalezu správního úřadu
' v
d"
na•. CIS. 8/1928 Označen jako výmv n~~adl, ze není ve smyslu
v lSclplinárním řízení p~oti t l , er 1 s. 13.340.
obdo-bně použíti § 105, odstav~~aJn~lsýa~~~en~,mu 1 obecnímu zřízenci nelze.
pro obecnf zastupitelstvo ne'
,
',
. CIS. 5/1914 čís. 13.485.
..
podle § 8 odst (2) I
1lI zavaznym usnesení d' . .
býti obe " .~. v.: nař. čís. 483/1920 o tom' k' .IS~lP~lllárni komise
Clllmu znzenCl uložen č [s. 13.485.
' Ja y dlsclplmárnÍ trest má

r

ob meze ní služebních platů suspendovaného znzence nenastává přímo ze
zákona jako následek suspense, nařízené přednostou služebního úradu,
nýbrž jen, bylo-li vysloveno disciplinární komisí; takové obmezeni z dů
vodu suspense může býti účinným teprve od doby, kdy bylo vysloveno
usnesením disciplinární komise čís. 13.638.
ustanovení § 89 služ. pragm. čís. 15/1914 neposkytuje služebnímu úřadu
též oprávnění, zadržeti pOdřízenému část služebních platů ke kryti schodků;
lhostejno, že obecní zaměstnanec nepodal proti usnesením obecního zastupitelstva o zadržení části služebních požitku stížnost k vyšším správním
úřadům, staN, že se proti zadržení platu, jež mu bylo oznámeno, bránil
žalobou u řádného soudu čís. 13.638,
Kauce viz j i s t ota.
Kauční hypoteka viz h y pot e k a k a II ční.
Kinematograf: provozování kinematografické licenCe jinou osobou než majitelem
licence čís. 13.846 plen. rozh.
nebyla-li pachtovní smlouva majitele biografické licence s tím, kdo provozoval biograf na vlastni účet, schválena správními úřady, .lest majitel licence
zavázán ze smluv, jež uzavřel jeho úředně ohlášený zástupce pro biograf
čís. 13.926.
Klid řízeni: a řádné pokračováni ve sporu (§ 1497 obč. zák.) viz proml čen í.
popřel-li žalovaný u prvého roku pied oJaesním soudem obsah žaloby, navrhl-Ii její zamítnutí a odsouzení nedostavivšího se žalobce k náhradě nákladů sporu, učinil-li návrh na vynesení rozsudku pro zmeškání a pak prohlásil, že ponechává spor v klidu, bylo toto prohlášení bez významu pra
rozhodnutí o návrhu na vydání rozsudku pro zmeškání, aniž záldelo na
tom, že první, soud neprohlásil jednání za skončené podle § 193, prv)' odstavec, c. ř. s.; následky zmeškání nebyly zhojeny Um, že žalobce při následujícím roku vstoupil do jednání čís. 14.051-.
Kliniky státní: i státní kliniky jsou léčebnými ústavy ve smyslu § 153 (§ 220 čís. 4
písm. c) zákona čís. 221/1924); poměr mezi státem, jeho klinikou, a nernocenskou pojišťovnou, která poukázala ošetřovance do klinického ošetřování,
je poměrem soukromoprávním; pro žalOby z tohoto poměru je výlučně pří
slušným pojišťovad soud (§ 216 zákona) čís. 13.65!2.
Kniha pozemková: d ů věr a v ní: zásada § 1396 obč. zák. (§ 316 ex. ř.) neplatí,
jde-li o reaHsaci .práva nadzástmnního smluvně nabytého v důvěře v pozemkovou knihu; v takovém případě platí důvěra v pozemkové knihy
čís. 13.238,
povinnost k nahlédnutí do sbírky listin jest tu jen tehdy, je-li k tomu dán
podnět zápisem ve hlavní knize čís. 13.238.
pokud vlastník pozemku se nemůže proti vlastníku sklepu dovolávati dů
věry v pozemkovou knihu podle § 1500 obč. zák. čís. 13.816.
H.nihovni poznámka podle § 297 a) obč. zák. viz příslušenství.
knihovní poznámkou zabavení nároku povinného na vydání nemovitosti zapsané v pozemkové knize nevzniklo pro vymáhajícího věřitele
knihovní zajištčnÍ jeho vykonatelné pohledávky a nestal se vymáhající
věřitel zástavním vNiteleni.; poznámka zahájení dražebního řízení pE
oné nemovitosti povolená vymáhajícímu věřiteli pro tutéž vykonatelnou
pOhledávku v pořadí poznámky zabavení nároku na vydáni nemovitosti, nezjednala vymáhajícímu věřiteli právo úkojné v pohdí poznámky
zabaveni nároku, nýbrž jen úkojné právo v poradí poznámky zahájení
dražebního řízení čís. 13.792.
nelze knihovně poznamenati žalobu, by bylo určeno, ;~e žalobce dal
žalovanému platně výpověď z komanditni společnosti, že nastalo zruzení a likvidace komanditní společnosti a že žalovany jest povinen dovoliti likvidaci společnosti; lhostejno, že zrušením společnosti a její pří
padnou likvidací dojde k vypořádání jmění společnosti, do něhož ná-

1399
1398

. ( knihovním řízení).
.•
st d o vol a CIV
,
100/
§ 130 viz Stl Z n o ,
ěmž platí zakon CIS.
řízení: knihovní ří~ení jest ~ízením'enžes~~~~y~p;a;ena knihovním zákonem
1931, pokud Jde o otazku, J
•
čís. 13.520.
. . a vkladné listině za dostatecno u
vklad: uznal:-li .knihoy~! so~t~I~J:g~~~:~l ~astnického práva a us~pe~~'e~o~
a povolIl-lI na JeJlm
. nost tohoto postupu a
se stalo pravoplatn,ým.] nelze ,spr:vve sporu o platnost smlouvy Cl s.
ava
knihovního t1snesem prezkoum
1
13.168.
. I
dpor podle ~ 213 ex. ř. či s. 13.188,
zápis: formální právní mOC Je 10 a o
~.
13.192, .14.007:
'oznámka, vklad, zazna~·v'
_
jinak vtZ knl h o Vnl P
latek nemá v zapetI, ze prozáznam: zástavního, práva pro prey~~~~ P;krušeno, pokud záznam nebyl
mlčení převodmho poplatku ~us ~ s 13 532
podle § 45 knih. zák., v~mazal1 c \~vé· ohiedávkY podle čl III. uvoz.
v návrhu na povolem zaz,nam u da o
f8 září 1786 čÍs. 577 3b. ,z. s.
zákona k ex. ř. a dvorsk~;h dekre ll ,z s . jRikož i § 38 1)16111 c) .KI1Jh.
a ze dne 24. říj~a 1886 CIS. 78~ sv: z64/1931 sb. z. a n.) Jest ~V~stl
zák. proti úpadcI (§ II kon~. o~~~í pohledávky; nelze proto nav~\1l1
vše co jest předpokladem pre n .
edeno o jakou daňovou pOl evyhověti, n~,~í-li v něm dokonce am u v ,
, '
dávku jde Cl s. 13.936.
, . vtv lhůta ke spravem zaznam u ,
že neprosla Jes e
o
b
§ 210
i předpoklad § 2 28y.~x. Y~"
h·
roku prokázán zpuso em v ,
s. býti nejpozdeJI pn rOzvr ovem
~x~ uvedeným čís. 13.948.. . kl d ' knižky z duvodu vlastnického
,
v 'dáni o vydam v
a 111
b
jiném sporu
Knížka v~ladní: bž~l~?n;~~j~l~á r~zepře, namítl-li .nyně)ší kž~l~' ~1hr:du škody náprava ne ra
I
'ho započtemm naro
k
dVasná
proti žalobě nynějšího. za ovane dání vkladní knížky jest fša pre c
,
hradou její hodnoty; z~lob~ o ,~~10 zamítavě rozhodnuto c 1: s. 13.431.,
dokud o námitce zapoctem ne
,v
s olečenstva třebaže zm na
. závady aby vktadní knížka uverdnlhOzaP hodící se 'k zajištění P?dl e
n
e l ltřetí
l . ,osobv, ne b ya
1 uznána sou em
. e'no
y
§ 56 ' druhy, ods t av ee , c . r . s·
Jm
~
ř a § 78 ex. r. a.
376
prvý
odstavec,
ex.
.
d
§, .
'3 37
. V·t I . vklad nebyl sou
~l~~·e~-Ii 7k ·soudu vkladní, li~t spořl~te1nrti n: ~~~r~n~~y hotovds! uložitid ~a
I
vkladlll lIst rea ISOV
VI když doslo k vy am
op~tv~ižnnýS ~~;~ritní účet u té~e skfř~e!nr~t~borž pM;~dě pří-slušnou částku
~~posita, vydati devinkUI~~a~Yde~o~tl~thol poplatku čís. 13.990.
b
'
dlužníkova nároku ze vkladního
s přirostlými úroky po srazc.
okud nelze povoliti e,xekuc I za avelllm
hstu spořitelny čís. 14.045.
postavení t. zv. vedoucí pojišťovny
. .
vaha' právní
,
Kolektivní pojištění: praVI11 po
přijímati i
čís 13.499.
.
d
' oJišt'ovnu za zmocně~o~
pDk~d jest považov~tI vel oU Cl ~ ÚČ1l1ností pro podruzne pojišťovny
výpověď pojišfovacI srn ouvy
v·

ležejí i nemovitosti, ohledně nidlž byla poznámka navržena, a že jen
žalovaný je oprávněn firmu zastupovati a znamenati čís. 13.902.
_ hypofekární žaloby, výpovědi: žalobu o pohledávku z osobního poměnl,
knihovně zajištěnou, lze poznamenati, je-li ten, proti komu žaloba smě';':'
řuje, zapsán v pozemkové knize jako vlastník zástavy čís. 13.461.
tím, že si vymáhající věřitel vymohl knihovní poznámku výpovědi Zabavené a k vybrání mu přikázané hypotekární pohledávky podle § 59
knih. zák. a čl. XIII čís. 7 uvoz. zák. k ex. ř., nestala se pohledávka
dosud nevykonatelná pohledávkou vykonatelnou; nezaplatí-Ii dlužník
vypovězenou pohledávku ve lhůtě výpovědní, musí si vymáhající vě
řitel, chce-Ii ji exekucí vymáhati, nejprve opatřiti někter.ý z exekučních
titulů § 1 ex. ř.; co do otázky vykonatelnosti jest bezvýznamná i další
knihovní poznámka, »že se vypovězená pohledávka stává do v~Jše vykonatelné pohledávky vymáhajícího věřitele ihned splatnou« čís. 13.965.
pořadí: vlastník nemovitosti jest oprávněn žádati o změnu pořadí dvou
přímo za sebou následujídch poznámek pořadí pro zamýšlené zadlužení, předloživ usnesení o poznámkáoh pořadí; knihovní věřitel nemůže
se tu dovolávati ochrany důvěry ve veřejné knihy, muselo-li mu i v době
sepsání dlužního úpisu i v době podání knihovni žádosti býti známo,
že nastala změna v pořadí poznámek, ana poznámka současnosti obou
.
poznámek byla vymazána čís. 13834.
odpůrčí žaloby: nepozbývá významu tím, že byl žalobci odpůréí nárok
pravoplatně přiznán, nýbrž zajišťovací účel poznámky trvá i po pravoplatném žalobci příznivém ukončení odpi'Irčího sporu až do doby, kdy
odpi'Irčí nárok věřitellIv bude splněn buď Hm, že odpi'Irce odporovatelův
uspokojí pohledávku, která přísluší odporujídmu věřiteli proti dlužníku,
buď tím, že si věřitel sám uspokojení svého nároku vymůže; nestačí,
že odpůrce odporovateJův složil k soudu peníz, jímž měla býti zaplacena část pohledávky (na výživném) čís. 13.952.
spornosti: k účinkům poznámky spornosti v případě, že sporný zápis byl
rozsudkem zrušen, nepatří, že právo, pro které bylo na zrušení sporného zápisu uznáno, má býti zapsáno v pořadí poznámky čís. 13.460.
výhrady pořadí: ve smyslu § 37 III. dílčí novely k obč. zák.: nelze k ní
přihlížeti, stala-Ii se až po poznámce zahájení dražebnHIO řízení čís.
13.188.
třebaže zápis zástavního práva v pořadí vymazaného zástavního práva
nabyl formální právní moci, nevadí to právu zadnějších věřitelů vznésti
proti pořadí tohoto zástavního práva odpor podle § 213 ex. ř. a exekuční. soud jest pak povinen zkoumati, zdali hypotekární věřitel s hlediska hmotněprávního žádaného pořadí skutečně nabyl čís. 13.188.
žaloby o rozdělení spoluvlastnictví: nemůže omeziti spoluvlastníka v disposičnÍm právu co do jeho ideálního spoluvlastnického podílu čís. 13.692.
Knihovní řád: § 3: byl-Ii výkon povolené vnucené dražby omezen jen na část
knihovního tělesa (která jest propuštěna ze záboru), nejde o závadu,
k níž mohl rekursní soud přihlížeti z úřadu čís. 13.520.
§ 12: i t. zv. nepravidelná služebnost (§ 479 obč. zák.) může býti dO
pozemkové knihy zapsána jen ve prospěch určité osoby nebo několika
osob (fysických nebo právnických); nelze vložiti služebnost »ve prospěch obecenstva« čís. 13.878.
§ 20 viz k n i h o v n í p o zná m k a.
§ 21: proti vydražiteli nelze ani vložiti ani zaznamenat exekuční zástavní právo na vydražené nemovitosti J nebyl-li vydražitel, nesplniv
ještě dražební podmínky, dosud zapsán jako její vlastník čís. 13.462.
§ 59 viz knihovní poznámka hypotekární žaloby.
§ 126: předpis § 126, druhý odstavec, knih. zák., podle něhož nesmějí
býti v rekursu činěny nové údaje, nepozbyl platnosti ustanovením § 40
(3) zákona čis. 100/1931 či s. 13.692.
.
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kursního soudu podle § 47 odst. (3) konk. ř. uznány za pohledávky za
zvláštní podstatou, a rekursní soud toto usnesení potvrdil, není dovolací
rekurs podle § 528 c. ř. s. a § 78 ex. ř. přípustný a nebyl by ani přípustný,
kdyby se stanovení výše těchto útrat bylo stalo v rozvrhovém usnesení
čís. 13.876.
§ 82: nepříčí se dobrým mravům (§ 879 obč. zák.) , přijal-li správce konkursní podstaty jistotu pro své nároky na odměnu a náhradu hotových
výloh, učiniv na tom závislým svuj :3ouhlas se uušenÍm konkursu čís.
13.345.
§§ 103 a násl.: podal-li věřitel, nedbaje ustanovení § 6 a §§ 103 a násl.
konk. ř., po zahájení konkursního řízení o konkursní pohledávku žalobu na
úpadce a bylo-li o této žalobě zahájeno procesní řízení, je celé toto řiz~ní
stiženo zmatečností podle 477 čís. 6 c. ř. s., která nebyla napravena hm,
že konkursní správce vstoupil do spOTU a že celé řízení bylo provedeno s ním
a rozsudky byly vydány proti němu č 1'8. 13.478.
§ 124:' pohledávky za podstatou, jež jsou sporné a o nichž i mímo konkurs
jest rozhodovati řádným soudum,' lze proti konkursnímu správci i při nepostačitelnosti podstaty vymáhati jen žalobou o plnění; předpisu § 47 (2)
konk. ř. se vyhovuje rozsudkem odsuzujicím správce konkursní podstaty
podle ustanovení konkursního řádu a tím, že bude na věřiteli podstaty, by
podle § 55 ex. ř. připojil k návrhu na povolení ,exekuce úřední vysvědčení
konkursního komisaře, po případě konkursního soudu o postačitelnosti podstaty, po případě dále tím, že správce podstaty bude podle § 36 čís. 1 ex. ř.
uplatňovati proti povolení exekuce nepostačitelnost podstaty nebo, že rekursem napadne povolení exekuce k mivrhu, jenž oním vysvědčením nebyl
doložen čís. 13.405.
konI<.

řád čis"

64/1931 sb. z, a n.:

uvoz. zák.: byl-li konkurs prohlášen před 1. srpnem 1931, jest otázku, de
které třídy konkursních věřitelů patří pohledávka, posuzovati podle konkursního řádu ze dne 10. prosince 1914, čís. 337 ř. zák. či s. 13.334.
ustanovení čl. X. zákona ze dne 27. ,března 1931 Č. 64 sb. z. a n., že konkursy, které byly prohlášeny přede dnem, kterého nabude nový zákon účin
nosti, jest skončiti ,podle dosavadních předpisů, vztahuje se na všechny před
pisy dosavadního zákona ať již povahy formální nebo materielní čís. 13.334.
§ 2 (2): patnáctidenní lhůtu § 2 (2) konk. řádu jest počítati ode dne, kdy
bylo veřejně vyhlášeno usneseni, jímž bylo vyrovnací řízení zastaveno
čís. 13.411.
§ 3: ke konkursní podstatě patří i nemovitostí úpadce zabrané státem podle
záborového zákona; úpadci nepřísluší právo k rekursu proti usnesení konkursního komisaře o zpeněžení těchto nemovitostí čís. 13.802.
§ 5: uvalení konkursu na jměni povinného nebrání tomu, by se nebylo
domáháno uspokojení práva na oddělené uspokojení návrhem na pOVOlení
exekuce řízeným nikoliv ,pmti správci úpadkové podstaty, nýbrž ,proti povinnému; bylo-li uvalení konkursu veřejně vyhlášeno a v exekučním návrhu
výslovně uvedeno, nevadí, že v návrhu nebylo také uvedeno, že povinn)'
jest v té příčině zastoupen správcem úpadkové podstaty, a nt:múže to býti
důvodem k zamítnutí návrhu čís. 13.747.
§ 6: v konkursu pozůstalosti jest členům rodiny zustavitefe, kteří s ním žili
až do jeho smrti ve společné domácnosti, ponechati v dome patřícím do
konkursní podstaty, nezbyiné obytné místnosti čís. 13.954.
§,7 (2): je-li spor proti úpadci o n.ál'okt: na vyloučeni věci z úpadkové podstaty přerušen podle § 7 odst. (2), brání překážka zahájené rozepře tomu,
by žalobce neuplatňoval týž žalob ní nárok a dúvod novou žalobou pro tj
správci podstaty; lhostejno, ,že se v nové žalobě liší žalobní nárok v tom,
že se žádá i o zjištění, že věc nep-atří do úpadkové podstaty čís. 13.468
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§ 50: útraty převozu a uschování svršků patřících do zvláštní podstaty, jsou
výdaji na udržování a na správu zvláštní podstaty, tedy pohledávkami za
zvláštní podstatou a mají na ní podle § !JO odst. (1) konk. ř. přednostni
právo před právy od dělných věřitelů, stalo-li se zpeněženi zvláštní podstaty
na návrh správce podstaty podle §§ 117 až, 122 konk, ř.; bylo-li však zpeněžení věcí náležejídch do zvláštní podstaty provedeno na návrh odděl
n)'lch věřitelů, jest zapraviti útraty zvláštní správy v přednostním pořadí
jen z toho, co podle § 51 odst. (2) konk. ř. zbude ze zvláštní podstaty po
uspokojení oddělných věřitelů a připadne do společné konkL1fsnÍ podstaty
či s. 13.410.
zálohy povolené správcl konkursní podstaty smí správce použíti k zapravení
pohledávek za podstatou jen v mezích § 50 konk. ř., stalo-li se zřejmým, že
podstata nestačí ke krytí všech pohledávek za podstatou; nesmí ze zálohy
uhraditi své osobní výdaje, které pro podstatu učinil, nepřihiížeje k ostatním pohledávkám za podstatou, jichž zaplacení bylo na něm žádáno; nestačí-li podstata ani k úplné úhradě všech hotových vydání, musí i je jen
poměrně hraditi čís. 13.528.
zaplatil-li (srazil-li sí) správce konkursní podstaty ze zálohy vice, než při
nedostatečnosti podstaty byl povinen (oprávněn), ručí podle § 79 odst. (3)
konk. ř. za majetkovou újmu všem účastníkům a ten, komu bylo zaplaceno
více, může býti k vrácení přeplatku doháněn žalobou pro bezdůvodné ob 0hacenf čí. s. 13.528.
§ 76: konkursní řízeni v době mezi vyvěsenim vyhlášek o prohiášení a o zrušení konkursu (§ 76 konk. ř.), Jest nejen fakticky, nýbrž i právně účinné
a útraty tohoto řízení, zejména i útraty správce podstaty, jsou skutečn)'fmi
útratami konkursního řízení a platí i o nich předpisy konkursního řádu;
konkursní řizení nepomíjí o sobě již usnesením rekursního soudu o zrušení
konkursu, nýbrž jest třeba, by bylo řádně zlikvidováno, najmě, by dlužníkovo jmění, tvořící úpadkovou podstatu, bylo vráce110 do jeho správy a by
při tom byla vyřízena i otázka útrat konkursního řízení,; příslušnými k této
likvidaci jsou orgány tohoto řízení, tedy správce podstaty, konkursní komisař a konkursní soud čís. 13.401.
§ 79: správce konkursní podstaty jest oprávněn k rekursu proti povoleni
exekuce, i když byla navrhována proti úpadCi čís. 13.754.
úpadci nepřísluší právo k rekursu proti usnesení konkursního komisaře o zpeněžení zabraných nemovitostí či s. 13.802.
zaplatil-li (srazil-li si) správce konkursní podstaty ze zálohy více, než při
nedostatečnosti podstaty byl povinen (oprávněn), ručí podle § 79 odst. (3)
konk. ř. za majetkovou újmu všem účastníkům a ten, komu bylo zaplaceno
více, múže býti k vrácení předplatku doháněn žalobou pro bezdůvodné obohacení čís. 13.528.
§ 90: návrh většiny věřitelů na svolání schůze věřiteiú k volbě nového vě
řitelského výboru nenahrazuje usnesení o odvolání dosavadního věřitelského
výboru prostou většinou schůze věřitelů, nedošlo-li k němu usnesením na
řádné svolané schůzi věřitelů; nebyl-li dosavadní věřitelský výbor po zákonu odvolán, nelze přistoupiti k volbě nového věřitelského výboru a nelze
se platně usnášeti na schúzi věřitelů, jejímž předmětem má býti jen volba
nového věřitelského výboru, o odvolání dosavadního věřitelského výboru
či s. 13.591.
§ 97: konkursní komisař má jen právo, by tomu, kdo má ve své moci věci,
náležející do konkursní podstaty, nařídil, by dovolil, aby věci ty byly sepsány a odhadnuty, nikoliv však právo, by mu nařídil, aby vydal věci, které
drží, správci podstaty; kdo má věci uloženy u zasílatele, má je ve své moci
ve smyslu § 97 (2) konk. řádu či s. 13.325.
§ 112: popření pravosti konkursní pohledávky nevylučuje pÍ'Ípustnost žaloby o určenÍ- popřeného pořadí či s. 13.622.
byla~li správci konkursní podstaty přidělena konkursním komisařem podJe
§ 112 konk. ř. role žalobce a usnesení to se stalo pravoplatným, jest k pravoplatnosti rozřešeni otázky aktivní legitimace ke sporu přihlížeti z úřadu
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následkem připustného opravného
prostředku; otázkou aktivní legitimace nelze_ se zabývati ve sporu, i kdyby
rozhodnutí konkursního komisaře neodpoví-dalo zákonu čís. 13.829.
§ 121: při soudní dražbě úpadcovy nemovitosti povolené konkursním soudem je správce podstaty účastníkem řízení a jako takový k rekursu oprávněn čís. 13.411.
§§ 121, 122: zákaz zcizení podle § 364 c) druhá věta obč. zák., mající
účinek věcný a pusobící i proti třetí osobě, není dotčen předpisy konkursního řádu; bez souhlasu oprávněné osoby nelze povoliti soudní prodej
ani podle §§ 121, 122 konk. ř. či s. 13.839.
§ 126: správce konkursní podstaty může býti odsouzen, nehledic ke stavu
konkursního řízení, k placení pohledávky za podstatou do 14 dnů pod exekucí, je-li pohledávka určena a splatna, a není-Ii nedostatečnost podstaty
k úplnému krytí zřejma, a jen tehdy, když' konkursní správce namítal nedostatečnost podstaty, jest v případě jeho odsouzení vysloviti, že je povinen
zaplatiti podle stavu jmění konkursní podstaty čís. 13.586.
§ 127 (3): zálohy povolené správci konkursní podstaty smí správce použíti
k zapravení pohledávek za podstatou jen v mezích § 50 konk. ř., stalo-li se
zřejmým, že podstata nestačí ke kryti všech pohledávek za podstatou;
nesmí ze zálohy uhraditi své osobní výdaje, které pro podstatu učinil, nepřihlížeje k ostatním pohledávkám za podstatou, jichž zaplacení bylo na
něm žádáno; nestačí-li podstata ani k úplné úhradě všech hotových vydání,
musi i je jen poměrně hraditi čís. 13.528.
zaplatil-li, (srazil-Ii si) správce konkursní podstaty ze zálohy více, než při
nedostatečnosti podstaty byl povinen (oprávněn), ručí podle § 79 odst. (3)
konk. ř. za majetkovou újmu všem účastnikům a ten, komu bylo zaplaceno
více, mÍlže býti k vrácení přeplatku doháněn žalobou pro bezdůvodné obohacení čís. 13.528.
§ 188: rekurs proti rozhodnutí konkursního komisaře jest podati u soudu,
u něhož je konkursní komisař činný 'č j s. 13.528.
i v· konkursním řízení podle nového konkursního rádu čÍs. 64/1931 platí
předpis § 527, druhý odstavec, c. ř. s.; nevadf, že rekursní soud ve zrušujícím usnesení výslovně neuložil prvému soudu, by slyšel strany (účast
níky), je-li z odůvodnění usnesení zřejmo, že se první souq při nařízeném
doplnění řízení nebude moci obejiti bez jednání s účastníky, bez jich slyšení; nebyl-li nepřípustný rekurs odmítnut soudem prvé stolice, není závady, by tak neučinil soud, jemuž byl rekurs v pořadí stolic prv)/m soudem
předložen čís. 13.539.
Konto šekové viz šek o v Ý ú čet.
kontokorent: pokud vzhledem na všeobecné obchodní podmínky mezi indosantem
a indosatářem nelze při kontokorentním spojení převedenou směnku považovati za zaplacenou tím, že je připsána na vrub účtu indosantova, pokud
účet vykazuje dlužný zůstatek, a že má indosatář právo vymáhati smě
nečnou hodnotu na osobě směnečně zavázané čís. 13.720.
Kontrolní právo: o kontrolním právu veřejného společníka jest zásadně rozhodGvati v řízení nesporném, předpokládajíc, že rozhodnutí nezávisí na zjištěni
sporných okolností, jež by mohly býti objasněny jen formálním průvodním
řízením čís. 13.833.
Kontumační rozsudek viz rozsudek pro zmeškánÍ,
Koupě: zpětná viz zpětná koupě.
pře d k u p n í p r á v o viz tam ž e.
jinak viz S m i o II vak u p n í.
l{revní zkouška viz o tec fl e man že! s k ý.
Krycí směnka viz smě n k a kry c í.
Křivé svědectví: odsouzení strany pro zločin podle §§ 5, 197 a 199 a) tr. zák.
jest překážkou jejího výslechu jako strany čís. 13.697.
I{fižovatka: plné vyvinění řidiče (podnikatele jízdy) nelze spatřovati v tom, Že
řidič nejel větší rychlostí než 6 km, vyžadoval-li stav na křižovatce toho,
i ve vyšších stolicích, dojde-li k nim
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l{urs viz měn~.
Kutací právo VIZ hor y.
, y ' k nákladům kvitance čís. 13731
Kvítance: kolkový poplatek ~a~~z~ ika o zpoplatněnou kvitanci spatrovaÍ11 zrnOC_
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y'
74/1933 se naú nevztahuje c t s.
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.
Lesní hospodářství: ,ochrana ,,~ak~;g/~~~'2 ( zák.) viz s J uže b n o stl e snL,
_
služebnost (CIS, pat. C!s.
".
"t
t' žaloby iež bylo druhou straooU
Lest. vzdání se žalobního nal'oku 1?f1 }ped':~~ listí druhé· strany čís. 13.830.
• přijato jest bezúčinné, bylo-lI pnvo e 'kona o letectví ze dne 8. července
Letectví: pokud šlo o úmluvu ve smls~u .~ ,39 u~~ni podnikatele letecké dopravy za
1925, č~s; 172 sb. z. a n., vy UCUlICI l'
škodu č J. s. 13.268.
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§ 933 ob~. zák. viz správa pro vad
k opravnemu prostředku: ustanovení § ~9
o patnáctidenní odvolací lhůtě platí J'en ~ákona o pracovních soudech
mno soudu a o odvolání z ,rozsudku
1~~vO}á:ní z rO"zsu?ku pracov_
soudu pro spory pracovní, nevztahu'e s zv ~stmho ~dde,leflI okresního
sp?rech projednávaných před řádn' J, ,~vsa,k .na nzem v pracovních
neJsou v činnosti ani pracovní SO~~l o ~esnl~! S?udy y n:ístech, kde
sO~ldů pro spory pracovní čís. 13 34~ am zvlastol oddelem okresních
am . za platnosti zákona čís. 100/1931'
'f
' ,
.
kaSle z usnesení výboru advokátní kom nen" o~volam kandidáta advopocteni doby do advokátsk'
k
or~, }Imz bylo rozhodnuto o zalh,ůtou § 36 (1) zá~. č~s. lOO/lg~~ ~ef s.vf~~~~ patnáctidenní rekursni
zakonem stanovena lhuta rekursní
1 r·
.
prvého ysoudu ,podle § 45 zákona čísP ~~ I pro opr~y~ý prostředek
kdy dosly spisy od soudu rekursního ·u sotJ931, ~ poc:ta ~e, ode dne,
y
, .11 pr: e stolIce Cl s. 13.680.
delší rekursnf lhůta podle § 83
vody a otázky jež plynou z ex. r. pl~tl. jen, Jde-Ii v rekursu o dft§§o 79 až 82 ex.' ř. čís. 13.681 povahy veCI a ze specielních předpisů
lhutu k odvolání jest počítati ~d d
y ,
kám právního zástupce, třebaže vr;;ce~~ ~OZSUdkt~ prvého soudu k rustrana, byvši soudem vyrozuměna ove e ~trane plnou moc, když
věla nařfzení soudu by usta
'1 o vYP?vy~zení. plné moci, nevyho_
nOVl a co neJdnve nového právního zástupce čís. 13.701. '
právní zástupce, Jenž vypověděl st
"
odpůrci a soudu i nadále za zmocně~ane plnou moc, pokládá se proti
soudu zřízení nového zástupce čís. C?3.i~~ny, pokud nebylo oznámeno
,
pokud usnesení v nesporném řízeni neb 1 . '"
ne.~abylo proti němu právní moci. lhost! o u~astnlku řádně doručeno,
zaŤ1m doručeno usnesení rekur 'h'
Jno, ze tomuto účastníku bylo
f '
sm o soudu o rekur
.. 'h ..
PrO,,1
usneseni prvého soudu čís. 13.901
su lIne o ucastníka
§ 36 c.; r. s.: čtrnáctidenní lhůtu ·est, o'" ..
jímž byla vzata na vědomí v~PO~d~lt~tl, ode dne, kdy usnesení soudu
čís. 13.701.
p ne moci, bylo doručeno straná~

§ 2~v2 ,odst. 3 c. ř. s. viz pří s I II Š n o s t.
parlC~l (§ 109,c. ř. s.): ustanovením § 29 'k
tcena ctrnactidennf lhůta k plnY', . y zal· ,o. prac. soudech nebyla dopoměru před pracovními soudye~IÍ i.e~!.8~~ I ve sporech z pracovniho
§ 575 odst. 1 c. ř. s,: kratší lhůt § 5
' '
dovolací o.~POyV~d' 'č i s. 13.4!s.
75, prvy odstavec, c. ř. s. platí i pro
pr? spor, ]1mz Jest se domáháno řed"
.
,
met~ na základě ustanoveni nájerriní a~1 vykhzen~ho nájemního před
prvy odstavec, c. ř. s., třebaže neb ~m ~uvy, ,plat: kratší lhůty § 575,
yo zalovano 1 o zrušení nájemní
smlouvy čís. 13.748.
§ 391 ex. ř.: jde-li o prozatímní opatřen',
'
..
v n~sp?:rne!ll.řízení, jest Podle Obdob~ 1~~tarokJ JeJz Je?! u~latňovati
dám ~nslusneho nároku čís. 13.984.
ex. r. stanovlh Jhutu k po§ 400 ex.; r.: byl-li knihovní výmaz poznámk
povolen a proveden k žádosti od ůr y ve, smyslu § 382 čís. 6 ex. ř.
?, povolení a výkonu výmazu r 1;"' co~a .z~stupce, stalo se usnesení
cmá mu lhůta k ohlášení náhradn,.oy O~P~:l Ihned "pravoplatným a zakdy usnesení o výmazu 'b 10 v I~ ~ naro.u I:'0dle Si 400 ex. ř. již dnem
doručeno jeho zástupci čí 13.177ano, l11kohv teprve dnem, kdy byl~
§ 9 odp. ř. čís. 337/1914: dvouJetá lhůt a
o
"
Jest konečná a není přípustné je·~ d l~' 9 odpurClho řádu z roku 1914
§ 2 (2) konk. ř. čís. 64/1931.
,Jl a ~l prodlouženi čís, 13,530,
?:ylo veřejně vyhlášeno ~in:::~~Ť1~;n~l ~h?tu jest počítati ode dne kdy
CI s. 13.411.
,Jlmz yo vyrovnacÍ řízení zast;veno
V
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ř. čís. 64/1931: osmidenní dodatečná lhůta jest lhůtou hmotně
právní; jest ji počítati od doby, kdy doporučený dopis dlužníka došel
tak, že mohl každou chvíli při průměrné opatrnosti podle § 1297 obč.
zák. do něho nahlédnouti; byl-li dopis dodán do zamykací schránky
dlužníka (§ 144 poštov, řádu čís, 317/1916), jest již od této doby počítati běh osmidenní dodatečné lhůty, nikoliv teprve ode dne, kdy si
dlužník dopis skutečně vyzvedl čís. 13.689.
§ 29 zák. čís, 131/1931 viz 1h ů t a ·k o p r a v n é m u pro stře d k u,
§ 34 zák.1o obch. pOln. viz obchodní. .pomocník.
§ 2 zák. čís. 217/1925 viz zaměstnanec železniční.
§ 5 zák. čís. 33/1934: čtrnáctidenní lhůta se nečítá ode dne doručení dražební vyhlášky, nýbrž počíná běžeti, jakmile se -dlužník dozvědělo povoleném 'p'rodeji, po případě dnem výkonu zabavení čís. 13.924.
Licence kinematografická viz k i n e mat o g r a f.
Lichva bytová: nestačí tvrzení v žalobě nájemce o vrácení stavebního příspěvku,
že úmluva o zaplacení' stavebního příspěvku jest neplatná, ježto jde o bytovou lichvu ve smyslu § 8 čís. 1 b) zák. čís. 568/1919 v doslovu zákona
čís. 80/24 sb. z. a n., nýbrž musí býti tvrzeno a, třeba-li, 'prokázáno, v čem
mimořádné bytové poměry záležely a v čem jich pronajimatel využil čís.
13,20L
Ukvidace: ve ř ej n é o b ch o dní s pole Č n osti viz sp o leč n o st veř e j n á.
List nákladní viz doprava železniční.
vkladni viz knížka vkladní.
Listina: pop 1a t k Y zní viz pop I a t k y,
společná: žaloba o její předloženi (čl. xLln uvoz. zák. k c. ř. s.); jde o společné listiny zaměstnavatele a zaměstnance, tvrdí-Ii zaměstnanec proti
výpovědi, že byl zaměstnavatelem přijat do služby na doživotí a že má
o tom listiny; okolnost, že zaměstnavatel tvrdil, že mu není o těchto
listinách nic známo, nemůže ho zbaviti práva domáhati se jejich před
loženi; nerozhoduje, že jde jen o listiny průvodní a že jsou výlučným
majetkem zaměstnance čí s. 13.286.
Litispendence viz r o z e ,p řez ahá jen á.

_

§ 67 vyr.

Maďarsko:

vzájemnost podle § 52 zák. čís. 111/1927 viz soutěž
nekalá.
Majetek ve smyslu § 99 j. n. viz pří s I u š n o s Ť.
Malorolník: zákonný článek XXV:1900 a min. nařízeni 27483/1901 byly zrušeny
§ 253, třetí odstavec, zák. čís. 259/1924; bylo-li 'pravoplatně rozhodnuto,
že k projednání sporu jest pří-slušným soud v historiCkých zemích vzhledem
k úmluvě o příslušnosti, jest míti za to, že se strany chtěly i po hmotně
právní stránce podříditi zákonům platným pro tento soud čís. 13.362.
Maloživnostník viz ex e k u c e '(§ 251 čís. 6 ex. ř.).
Mandát viz s m I o li vaz moc II i tel s k á,
Manifestačni přísaha viz přísaha manifestační.
Manželé: oddělené bydliště viz prozatimní opatření (§ 382
čís.8ex.ř.).

r o z vod, r o z I u k a viz tam ž e.
svatební smlouva viz smlouva svatební.
v Ý ž i v n é z a tím n í viz pro z a tím n í o pat ř e lil í (§ 382 čís. 8
ex. ř.).
jinak viz v Ý ž i v n é.
manželka toho, kdo byl z,baven svéprávnosti, jest účastnicí nesporného ří
zení, oprávněnou podle §§ 6 a 37 zák. čís. 100/1931 k relkursu proti schválení prodeje nemovitého jmění- manželova či s. 13.171.
nicotnou jest dohoda manželů, by jejich manželství bylo rozvedeno a rozloučeno tou cestou, že manželka podá na manžela žalobu o rozvod z jeho
90"
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1409
v!ny, že~ se ,manžel k prvému roku nedostaví že _
vmy a ze, jakmile rozsudek Jnabude rávní 'm ,rozv?? ,~ude p~ovolel: z jeho
~~nl ,rozluky; nicotným jest i slib m~nž I ~CI, zazaaa ~~nzelka o povo_
Zlvne ode dne, kdy Se vystěhuje z jeho ~ llV, ,ze b~d:, platit] manželce vý_
p~~jevil-Ii manžel neodvratn' um sl v
o~~cnostl~ c 1 s. 13.253.
JeJI nemoc, nelze míti za t% že yma /pudlÍ1 n:~nzelku ~ z domácnosti pro
svémocně čís. 13.339.
,~
ll_elka zrusIla manzelské společenství
sp'!~~va Jmění (§ 1238 obč, zák.): okoln
~
POJls~ovacl smlouvou, není na závadu to
~st, z~.~~ ma?zel spolu zavázal
ve vykonu řádné správy manželčina jmY ~u, cK pOj1Stovacl smlOUva nebyla
z~ manželku čís. 13.818,
enl po e § 1238 obč. zák. uzavřena
Jev-}l vm~nže1ka již pojištěna proti povinném .. v ,
_ ..
ucmeny manželem ]'iné po]'išťovn' 'k
II il_~I~em, nem POJlstovaci návrh
b
e U.Onem radné Správ
. tk
§ J?3R
- '- o c. zak; zaslala-li pojišt'ovna man Y l '
. Y maje u podle
nez~v-:zného pOjistného návrhu manžel ze y~elres t~ P0 11stku podle onoho
povede la-li manželka na tuto nabídk a, uv~~n~ a .~abldku ymanzelce; neod_
smlouvě čís. 13.941.
u, nepfl]a a Jl a nedoslo k pojišt'ovaci
A1anžel~ké dítě: v S, ž i v·n é viz tam ž e
-Y lm~k ~iz d ft ě man žel s k é, .
Manzelsky puvOd viz dít ě.
Manželství: l' o z vod, l' o z I II k a viz tam ž €
o b řad n o s t i s 11 a t k u vlz s 11 a t e k .
manželské žaloby cizinců z nichž . -cl .
.
pOsuzovati podle zákonů' země 1dje en .,.se u~adll trvale v tuzemsku jest
:vyžadovalo, by manželé ,byli 'Pří:luŠ ~anzel~t::l ~ylo uzayřeno, aniž by se
JSou cizinci čís. 13.328.
nI Y prave teto zeme; stačí, že byli a
o

!

v

V

,

~ za platnosti rozlukového zákona čís 3?0/191
.
' .
zela neb oball manželů vyšetřovati 'm;nž I 9; lze ,po s~rtl jednoho mandvorského dekretu ze dne 27 červn 183-= S!~I z madu Jen za podmínek
a
I, CIS. 208 sb. z. s. čís. 13.495.
Masarykova universita v Brně- ne "
·
•
ma samostatné právn' o b s t' ,
,
ku
'v ratura Jest oprávněna k (dovola' ) k
.1 ,so nc: I; fmancuf prouradům patří i Masarykova univer~~~u v ~ u!s~ )menem csl. státu, k jehož
Matka" n á
k
'
L
rne Cl s. 13.255.
•
1'0
na vyzlvné viz výživné rodi ':
nemanželská: 'llemanželská matka ne
_
cu.
"
chc~ a může sama dHě vychoVáv~~Sl Ú'~a~a, OS.?~~le vyc~1Qv~vati dítě;
rodiče s jejím souhlasem' v to m t '
s arav;aJI- 1 'pro I1l vychovu její
nelze spatřovati nezáJkon~ost ve S~yS~thl§as~e6m( nazoru I~.i.ŽŠích soudů
čís, l3.243.
II
2) zak, CIS, 100/1931
není závady, by nemanželská matka neb I
d
_
nu ta jako Svědkyně třebaže byl
" Y ~ v o volaclm nzení vyslechjako strana, neodv~lala_li se z raoz~u~l~el1l u _h'rvé stolice .. vyslechnuta
.
mítnut její nárok podle § 167 obč za'k ~ 'prvle30SSs0UdU, JImž byl zalVlaťk .'d
'
'
, C I s,
, 4,
ft a. J e o vadu odvolaclho řízení podle § 503 y' 2
v
důkaz o přednesu žalovaného ve s
' .~:s~ , c. r. s., nebyl_li proveden
že do matriky byl jako otec zapsá~o~~k~ zl~~t~m t:lem~nž~lského otcovství,
netvrdil, že se zápis do matriky stal e ? ct1mYk' I reobaze zalovaný zároveň
14.054.
za pre po adu § 164 obč. zák. čís.'
Maxima eventuální viz žalob a pod I e § 35
•
Me' , d' d
ex. 1'.
zmaro. nt oprava železniční viz d o r a
v,
.,
pravo soukromé: i fl t e r lok á I n~ p v ~ zel ~ znl c nim e z I n a rod n í.
k a l' pat s káR u s.
l' a v o VIZ S love 11 s k o a Po dmanželské -žalOby cizinců z nichž ·ed
.
jest posuzovati podle zákbnů zem v lkd en se vUsadl!- trvale v tuzemsku,
by se vyžadovalo by manžele' 'oyel! .,.,e ~a~lzelstvl bylo uzavřeno, aniž
l
• bl"1 a, JSou CIzinci
. '
1 pnsusn!{y
právě této z
' s taC1,
"
ze
čís. 13.328.
eme;
termmove o. bchod~ ~ ~biIí~ jsou neplatné, i kd y
zině; na tom nemem I1IC predpis za'kona C'I'S. yz byly uzavřeny v ci69/1922 čís, 13,337,
V'

o

H

i\ '

,

Y

r

•

zajišťovací převlastnění, třebaže bylo ujednáno v Německu v listině,
před říšskoněmeckým notářem, není v tuzemsku chráněno
předpisem § 37 ex. ř., nýbrž jen předpisem § 258 ex. ř. či s. 14.023.

sepsané

.\lezitímní návrh určovací viz u l' Č o v a cín á vrh mez i tím n í.
_
rozsudek viz l' o z S ude k mez i tím n í.
Měna: z I a t á .d o I o ž k a v díl č í c h d 1 u h o 'P i sec h viz dl u hop i s Y díl č í.
tuzemec, uzavírající smlouvu v cizí měně vyhne se sice osudu, který postihuje měnu tuzemskon, musí však snášeti změny cizí měny, kterou zvolil,
a podrobuje se v této příčině cizozemským zákonům, upravujícím otázky
měny čj s. 13.193.
proti tuzemci, uzavřevšímu v roce 1908 smlouvu o životním pojištění v markách řišskoněmecké měny, platí- říšskoněmecký zákon, týkající se znění
bankovního zákona, ze dne 1. června 1909 (RGBl. S. 515), Jakož i úprava
říšskoněmecké měny, k níž došlo zákonem ze dne 30. srpna 1924 (RUBl.
lL S, 254) čís, 13,193,
bylo-li umluveno placení efektiv.ně v anglických librách a byl-li dlužník
v prodlení s placením, má věřitel nárok, aby se mu dostalo tolik, kolik ml!
příSlušelO v den splatnosti, bylo-li placeno podle kursu v den placení a nikoli podle vyššího kursu v den splatnosti čís. 13.572.
nejde o změnu žaloby, domáháno-li se místo zaplaceni kupní ceny v Kč zaplacení v cizí měně s alternativním zmocněním k zaplacení v Kč; takovouto
změnu žalobního žádání lze provésti i v řízeni doplňovacím, byl-li rozsudek
prvého soudu odvolacím soudem zrušen podle § 496 čís. 3 c. ř. s, čís.
13,793,
zajišťovací exekuci podle § 370 ex. ř. nelze povoliti k zajištěni nároku na
dodání určitého počtu liber sterlinků či s. 13.797.
devisové předpisy: předpisy vl. nař. čís. 55/1933 nevadí povolení exekuce
ve prospěch cizozemského vymáhajídho věřitele; povolení Národní banky
československé je třeba až při výplatě výtěžku z exekuce; povolení exekuce
nevadí ani obava dlužníka, že, kdyby Národní 'banka neudělila dodatečně
povolení, stala by se mu nenahraditelná újma, poněvadž hy výtěžek docílený prodejem zabavenych jeho věcí nesloužíl k uspokojeni pohledávky vymáhajídho věřitele čís. 13.646.
k tvrzení povinného v rekursu proti povolení exekuce, že byl ochoten vymáhaný dluh cizozemského vymáhajícího věřitele zaplatiti, že však nedosáhl souhlasu Národní- banky, nelze 'přihlížeti pro zákaz novot, není-li patrno ze spisů, na jejichž základě rozhodoval první soud čís. 13.991.
Mimořádný dovolaci rekurs viz dra ž b a v n II cen á ne ITl o v i t o s ti (§ 239
posl. odst. ex. ř.), exekuce (§ 83 ex. ř.), nesporné řízení
(§ 46 z á k, čís, 100;1931),
Mimosoudní výpověď viz v Ý p o v ě ď zná jmu.
Mimosporné řízení viz nesporné řízenÍ.
Místní policie viz pořad práva (obec).
příslušnost viz při s 1 u š n o s t.
školní rada viz školstvÍ.
Místopřísežné seznání jmění: pozůstalostnI soud není oprávněn zkoumati mistopřísežné seznání jmění (§ 114 nesp. pat.) v tom ;směru, zda jest úplné,
nýbrž má projednávati jen o jměnI, jak je uvedeno v seznamu, a je odevzdati čís. 14.006.
Moc plná viz -plná moc.
vyšší viz n á hra d a š k o d y dra hou.
Mora viz prodlenÍ.
Motocykl viz automobil.
Movitá věc: koupě dříví na stojato není koupÍ' nemovité věci či s. 13.905 .
Mravy dobré: s o u těž e viz s o II těž n e k a I á.
jinak viz neplatnost smlouvy.
Mouka: vládní nařízeni čís. 95/1930 má moc zákona; odesílatel, jenž žádal za takový způsob celního řízení, jak ho ,předpisuje § 4 vl. nař. čís. 95/1930,
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jest povinen hraditi železmci veškeré vy'lohy
.
vahy mouky k ·
t
spojené s prozkoumáním po, , ;. mm pa Tl i zdržné; p~o otázku platnosti vládního nar',.zen,.
1?ro celn~ ukony a vybrání zdržného
t
h
ukony predsevzaty či s. 13.524.
Jes roz odným den, kdy byly tyto
Myslivost viz h o II i t b a.
Mzda viz smlouva služební.
v

Nabí~OVé řízeni:

nekalá

,

soutěž dodatečným

podbízením

Náboz,enská ~pol~čnost nekongruální viz k o II g t II a.
Nabytí~lastnICtví,: p ř ~ v O? e m viz pře vod v 1a s t
vxdr~enlm VIZ vydržení.

fl

čís

13472

".
i c tví
.

~~Ib~{a~~ě z~~~~t!~l:n V~~~v~~~TI~tv;o~~nřla:t~i~!~í Ji~ ~děl(enír;t. p~íklepu,

ganem) čís. 13.224.
z amm vereJnym oro nabyti věcí prodejem z volné ruky (§ 280
'
plati předpisy §§ 423 a násl ob"
. ' prvy odstavec, ex. t.)
již usnesením exekučního s~udu C·vzak.; ~p'lte.1 ~enabý.vá tu vlastnictví
e
ruky převzal zabavené věci za o'dh ds~ pnjIma )ehyo navrh, by z volné
čís. 13.224.
a nt cenu, nybrz teprve odevzdáním

f~;o~er~. Pf~~~1. z

volné ruky nenahrazuje prohlášení podle § 428

obě.

proti vydražiteli nelze ani vložiti'
.
právo na vydražené nemovitosti n am z~zname~.atl exekuční zástavní
žební podmínky dosud zapsán 'J·akeb~l-.I! VlYdra~lte1" nesplniv ještě dra•.
o Jej' vastOlk c, s 13462
§y367y obč• za'k'
.: pn komisním prodeji nesejde na t .
.
'.
del, ze koupená věc nepatří komis' 'Y.
'b y
~m, zda kuplteI vě'd' ,
b
lQnan
ny
rz
tretI
osobA
st·,
•
sve cem na yvatelovo že pro datel (k '.. ' v •
-;
aCl predeji čís. 13A64.'
omlSlOnar) Jest oprávněn ku pro- , zást~vního práva viz z á s t a v n í p r á v o.
~adzastav~1I právo viz z á s t a v n í p r á v o.
Nahlédnutí do spisů: rozhodnutím nižších soud o " v
• v •
nrho řízení odepřeno nahlédno~uti do s ~'" ]lm~ bXI? ucastníku poziístalost_
pomšen zákon v § 34 zák. čís. l00/193~lSU, tykaJlclch vse P?~ůstalosti, byl
. k a v § 219 c. r. s. c, s. 14.006.
Náhrada nákladu (§ 1042 obc' za·k).
'á ' .
' . VIZ n a I a d
poz ml VIZ požární' náhrada
.
za vyvlastněni viz v y v I a s t n ě n 'í
škody: ,pořad práva viz tamž~.
poddolování-m viz hory
podle autom zákona:
.
pod I e § 394 . ~.
VIZ a ~ tom o b tl o v Ý z á k o n.
ex. r. VIZ pro z a t I.m n í o pat..
~
§ 1298 obč. zák.: ustanovení před Dlkl' d' v
r e nI.
~ebo řádně splněna; byla-li však vF da d~' ze sn;}?uva nehyla vůbec
~kody z bezprávného činu nikoliv c o !,-n~ a pn] ata, jde o náhradu
ze mu vzešla škoda Z vadnosti doJ P?ru~e!l1 smlouvy, tvrdí-li kupitel,
promlčuje ye I,hůtě tříleté čís. 13.30~~e vecI; tento kupitelův nárok se
§ 1304 obc. zak.: zásada o sp I .•
•
,
škod hornkh č 18. 13.326.
o uvme na poskozem platí i při náhradě
v tom, že cyklista jenž slyšel z
b
. 'v, ,
~ellhnuI ze středu ,~ilnice do leva a·e!e ou ~hZIC~ ~e motorové vozidlo,
urazu ze srážky s motorovým v~zldl t sPftrova~l Jeho spoluzavinění na
' e;n; y ~osteJno, zda cyklista byl na
blížící se motor upozorněn dání
žícího se motom čís. 13.327. rn vys razneho znamení či hukotem blí• . •
§ 313 a) obč, zák,: poUiŽíval-1i za • t
pn hospodářství i při tlučení štěrku ~lesd~~vatel bdelmků. zaměstnaných
oc~rannými brýlemi nebo jinak proti ~. IV em yl.P?v!neEI, opatřiti je
mestnavatel ručí podle § 1313 a) bY u;azu odIetup~Iml tnskami; zapracovati bez ochranných brýH č fS.c·l~~inechal-h Jeho šafář dělníky
v

..1

ustanovení § 1313 a) obč. zák. nelze použíti, byla-li škoda zpusobena
osobě od smluvníka rozdílné (jeho manželce) čís. 13.799.
§ 1315 obč. zák.: k vyvinění zaměstnavatele s hlediska ručení podle
§ 1315 obč. zák. nestačí o sobě odborná zdatnost použité osoby, není-li
tato osoba spolehlivá pro své povahové vlastnosti; v tomto směru však
není o sobě rozhodnou povahová vada v jiném než v odborném směru,
není-li příčinné souvislosti mezi vadou a nehodou buď vůbec anebo
proto, že se povahová vlastnost v konkretním případě vůbec neprojevila čís. 13.596.
dráha ručí za své zaměstnance jen, je-li prokázána jejich nezctatnost
(§ 1315 obč. zák.); pokud nebyl závorář nezdatným či s. 13.610.
zaměstnavatele nelze činiti odpovědným za zanedbání a nesprávné hlášení zaměstnance k pensijnímu pojištění, nevykonával-li přihlášky svych
zaměstnanců k pensijnímu pojštění osobně, nýbrž užíval-li k tomu zaměstnance, který nebyl osobou" neschopnou k tomuto úkolu a nad nímž
konal i řádný dozor 'č í s. 13.654.
§ 1316 obč. zák.: vlastník věcí, jenž nebyl hostem a jenž věci u hostinského neulOžil, není oprávněn uplatňovati proti hostinskému nárok podle §§ 970 a 1316 obč. úk. čl s. 13.738.
§ 1319 obč. zák.: třebaže sila drátu elektrického vedení neodpovídala
předpisům o elektrických vedeních, neručí majitel elektrického vedení
podle § 1319 obč. zák. za škodu přetržením 'drátu, hyl-li drát přetržen
následkem mimořádné nepohody, při níž se trhaly i dráty v předepsané
sUe č i s. 13.490.
§ 1320 obč. zák.: chovatel zvIřete (velkého psa) jest povinen učiniti
taková opatření, která lze rozumně žádati se zřetelem na potřeby dennfho života a ruchu v tom kterém místě; potřebná míra opatření musí
býti posuzována -objektivně a jest žádati na chovateli zvířete takový
stupeň opatrno-sti, jaký lze žádati na člověku obyčejných schopností
či s. 13.855.
jest na chovateli velkého řeznického psa, by se na silnici postaral o to,
by pes byl stále pod jeho dozorem a vlivem, by ho v případě potřeby
mohl kdykoliv přivolati a zabrániti takto případným škodám čís. 13.855.
§ 1323 obč. zák.: i když uvedení poškozené věci v předešl~' stav jest
možné, může soud z důvodů slušnosti neb účelnosti dospěti k úsudku;
že má odpadnouti a že na jeho místo má nastoupiti Gdhadní cena;
pokud jest vlastník najaté věci vrácené ve stavu poškozeném oprávněn
domáhati se hned náhrady odhadní ceny; k opodstatnění tohoto nároku není třeba, by vlastník domu uvedl dříve vše v předešly stav na
své útraty čís. 13.504.
§ 1325 obč. zák.: nárok na náhradu ušlého a budoucně ucházejicího
výdělku .(§ 1325 obč. zák.) jest posuzovati podle doby, kdy vznikla
pOŠkozenému škoda; nelze přihlížeti k tendenci snižování mezd ani k domněnce, že by zaměstnavatel byl přidělil poškozenému při jeho zmenšené způsobilosti k dosavadn~mu jeho zaměstnání práci lehčí s polovičním výdělkem nebo že by si poškozený mohl opatřiti takové zaměstnání jinde čís. 13.492.
poškozený nemusí prokazovati, že nemá možnost opatřiti si zkrácený
vydělek, stačí, prokázal-li, že mu dosavadní vydělek ušel a v budoucnosti hude ucházeti, a jest na škůdci, rby namítal a dokázal, že poškozený
této možnosti, ač mohi) nevyužil čís. 13.492.
za dnešních neutěšených poměrů na pracovn~m trhu 50.% nezpůsobi
lost ku práci 'Tovná se plné nezpůsobilosti a 20.% nezpůsohilost k práci
má po případě v zárpětí ztrátu 50% dosavadního výdělku čí-s. 13.492.
škůdci jest volno, by se při podstatné změně poměrů domáhal změny
důchodu, p.řisouzeného pOŠkozenému čís. 13.492.

1413
1412
d
majitelem velkostatku t~~, ~e
prý Státním poze~kovym, u~a em z~mkov·m úřadem výpoved,_ ~.e
mu nesprávně byla. dana ~tatmI? nPo ozemkJvý úřad uzavřel s mal!byl nesprávně vyklizen a ze .Sta,t 1 vP
jeho úkor a bez zřetele k zatelem velkostatku d~hody pr?tlp:aV~j ~~4
.
konůrn o pozemkove reform~ c ~,s; rV:itel· ·enž vědomě navrhl exek~cI
1
vedení sporu, v~x,ekuct:: v'ymah~J,I~~ž\ e~sob'ě třeti, ručí j~. za, š~odu, t~m
na věc nepatncl povmnem~,
luzavinila a musí II nesti ste]nym
vzniklou· třetí osoba svou sk~ II sp~, věc a nepodnikla nic na obranu
exekucI na JelI
d1.1 em, v~děla-li včas o682
svého práva čís.
13..
'h
sve, zamestnance J·en , J·e-li prokázána
, jejich
y,
Náhrada škody drahOU: dra a rUbc~ za 'I ). pokud nebyl závorář nezdatnym Cl s.
nezdatnost (§ 1315 Ů' c. za {. ,
13.610.
•

nepozbyl-li poškozený práci v podniku následkem úrazu, nýbrž následkem toho, že podnik zastavil práci, n'emůže býti výdělek poškozeného před úrazem směrodatným pro vyměření výše požadovaného dů
chodu; byl-Ii poškozený vyřazen úrazem značnou měrou z možnosti
najíti zaměstnání, kde šlo j jen o trochu lepší práci, musí se mu za
toto vyřazení z volné soutěže dostati odškodnění přiznáním určité
částky možného ušlého výdělku či s. 13.668.
§ 1328 obč. zák.: hlediska rozhodná pro výši nároku na odškodné podle
§ 1328 ohč. zák. čís. 13.84l.
§ 1330 obč. zák.: »rozšiřováním« ve smyslu § 1330, druhy odstavec,
obč. zák. jest nejen sdělení, které se stane takovými prostředky, by je
mohl vnímati co největší. počet lidí" nýbrž i sdělení, jež sice míří na
jednotlivé osoby, ale jest s to dále se rozšířiti; není-li ručení sdčlujicího
vyloučeno podle poslední věty druhého odstavce § 1330 obč. zák., může
se na něm poškozený domáhati odvolánI a jeho uveřejnění, ač se
sdělení stalo neveřejně čís. "13.223.
z ustanovení § 1330 IJbč. zák. nelze' dovoditi zdržovací nárok; před
pisem § 19 obč. zák. není stanovena všeobecná zásada o zpítsobu
a rozsahu právní ochrany čís. 13.318.
§ 1333 obč. zák. viz pro dle n i.

nlzné:
ručeni

zaměstnavatele:
pro ne při h 1 á š e II í, z a m ě s t Jl a n c e
ě n í viz poj i š t ě n í pell s i j n í, p o k I a d 11 Y b r a trs k
zaměstnavatel dělníků zaměstnaných při hospodářstVí i při
tlučení štěrku kladívkem, byl povinen opatřiti je ochrannými brýlemi
nebo jinak proti úrazu odletujícími třískami; zaměstnavatel ručí podle
§ 1313 a) obč. zák., nechal-Ii jeho šafář dělníky pracovati bez ochranných brýlí čís. 13.603.

k poj i š t
používal-li

e.

lázně: lázeňšH sluhové, jež dávají nemocným bahenní obklady z pišt'anského bahna, jsou povinni věnovati zvláštní pozornost stížnosti nemocného, že ho obal pálí, zejména když byla pronesena bezprostředně
po přiložení obalu, třebaže zněla všeobecně; jest povinností sluhy, jemuž
jest nemocný svěřen, aby se ho sám dotazoval, zda a jaké má bolesti,
zejména, zda cítí pálení na určitém místě těla čís. 13.361.
vojsko: stát neru6 za škodu (na Slovensku) výbuchem ručního granátu, nalezeného u vojenského cvičiště, nelze-Ii vojenské správě přičí
tati zavinění čís. 13.976.
letectví: pokud šlo o' úmluvu ve smyslu § 39 zák o letectví čís. 17'2/
1925, vylučující ručení pOdnikatele letecké dopravy za škodu čís. 13.268.
vyrovnání: jednatel společnosti s r. o., jenž -byl odsouzen pro přečin
podle § 486 čís. 1 a 2 tr. zák., spáchaný tím, že, ač věděl, že společ
nost jest neschopná platiti, nové dluhy činil, dluhy platil a řízení vyrovnací včas nenavrhl, jest tomu, kdo, nemaje vědomí o insolvenci,
dodal společnosti zbOŽÍ, které objednal její jednatel, ač již to neměl '.
činiti pod trestní zodpovědností, práv- náhrady škody vzniklé dodavateli
tfm, že obdržel za dodané zboží jen vyrovnací kvotu a se zbytkem
vyšel na- prázdno č ls. 13.819.
rozluka, rozvod manželství a pod.: manžel matky dětí, jichž manželský
původ nebyl oduznán, nemůže se domáhati náhrady škody na jiném
muži z důvodu, že, dopustiv se cizoložstvÍ s manželkou žalobcovou,
zplodil s ní děti, o něž se musel starati žalobce čís. 13.617.
bývalý manžel nemůže se domáhati náhrady majetkové škody na tom,
kdo, dopustiv se cizoložstvÍ' s bývalou manželkou žalobcovou, rozvrátil
manželstvi, takže ,bylo nakonec rozloučeno č ÍIS. 13.357.
pachtýř na zabraném majetku, jenž byl na základě pravoplatné výpovědi exekučně vyklizen, nemůže se domáhati náhrady škody, způsobené
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podle zák. čís. 27/1869 a 147/1902 ř. zák.:
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I
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b 10 příhodou v dopravě,

.
tI

příhoda v dopravě: jiskření lz II?kO';;zOe ,,',7 k n~opYení a dymnicové v pozan
I " lněn , že
. . . 'd'
nebylo-Ii mlmora
ne veliké a by 0-1
'b 1 r lak obecenstvem ta {prep

§ 1·.

° příhodu

v

v·t·dopraye,
Y -1plosme
v"'
e·de však o příčinnou
y.. de. . na
II J
t .. sou'h
cestující- byli nuceni sta 1 '~fl lIZ.
d
ě a mezi úrazem ces UpCI o,
víslost mezí touto nepravI?eln,ostI vr z~gr:vna plošíně, v němž tř~ti OS?~~
byl-li cestující popálen, VZl11~en!~ zva\~už podle okolnosti případu ze1ezmctll
dopravovala snadno. zapal~e. ye;l; ce 3523
.
'v •
zaměstnanci nemohlI }~braI11tI CI s·t 1 :. . níž mají vystoupitt a o mz Jest
jest povinností cestultClCh, b~ vek s, ~~~CI, d~žení dali průvodčímu vlaku oka"im známo, že tam má vlak letl ;a, e z stu utí by jim otevřel dveře; po~žitě po zastavení vlaku z~amen~, .ze t v~bv ~l~k zdržel tak dlouho, by ce,s~
vinností průvodčího pe!s?nal u ~a .les, žnéno ihned po zasta"ení vlaku datl
tujídm bylo bez zbytecneho .~tale~l um?e vlak nezastavil ani tak dlouho, by
vhodné znamení, že VystuPul~; tV'( o'~' zotálení umožněno průvodčího vl~ku
všem cestují-dm bylo bez z'. J.' ecn~ o.·m byly dveře vagonu otevřeny, lest
upozorniti, že cha~ji vystOUP!Ťl:. ~ ~ 3lh97
spatřovati příhodu v dOPfaV~~~Is·1 k· mistní dráhy s povozem na prelezdU
příčinná souvislOS~:y~ok~d sra~ ~. a u požděním vlaku či s. 13.988,
dráhy nebyla v 'pncmne SOUVIS os 1 se z
Náhrada útrat viz ú t 'f a ty.,
.
N' hradní doručeni viz d o r II c e TI 1. .
~ ústav viz poj i š t ~ ~ í ~ ~ \~ ~ ~ 11 t o vn Í.
Nájem viz smlouva na]e
h
a nájemcu.
Nájemce !flový (§ 31 čís. 4 zák. o OCh:. náj.) ,;'iz oc ran,
Nájemné ·věc: I h II t y § 575 c. ř. s_ VIZ
m z e.
_ -příslušnost viz tamže .(§ 49,1. n.).
.. k viz vy· p o v ě ď, v Y k II z e n 1: .
Jtlla
'k·
. s 1 o 1 n r e m.
t
N'ldad podle § 1041 obc. za . vtZ v. e 1 •
..~ ,
··stníku pojistnou hodno II
~ podle § 1042 obč. zák.: zapl~tl,la-l~~Pt~hl~t~~~i~aP~~terielně i formálně vlas!ni
za věc poškozenou z~v,mefl1m. re 1 .' y' dy §§ 1358 a 1422 obč. zak.
dluh nikoliv dluh CIZl, a nejde o .pnpa
číS.' 13.272.
"......
tr ěvšího úraz jest oprávněna dovojenská správa, jež vos:tnla y~Jm~k~ cÍů na tom kdo úraz zavinil čís.
máhati se náhrady osetrovaclc 1 na a
,
13.817.
.
..'
náhradu (§ 1042 obč. zák.) toho,
nárok pojistitele protI POJIStTIl~U na
··stníka ktérý měl tuto částku
co pojistitel vyplatil poško!lene~u ~~ ~~~I -povi~nosti ručební platiti ze
podle pojišt'ovací smlouv~ pro 1 za 0'(.
14009
'
svého, promlčuje se ve trec~ le.tech c~Si s t ~ a ~ e c stá t fl í hon aNakladatelství státní: ~ a m ě s t n a n c 1 VIZ z a ....
kladatelstvl.
r'a' dku·, ·Jde
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Náklacit.t í au~omobil viz a II t o I I o bil.
,- list VIZ doprava železniční
N~kl~dy řízení viz ú tra t y.
.
Nanutka nedostatku legitimace viz o p r á v II e' 'k
nepřipu t
ti
nI e sporu
,,, ~ nos, p.orad~ ,práva viz po řad p r á v a '
nepn~lus!l0s.b VIZ IP 'f I S 1II Š II o s t.
zapoctem VIZ započten,'
Námitky
ti
'
p~o I!pv?le,ní exekuce viz ž a lob a pod I e §§ 35 36
W-k prob sme,ne~nernu platebnimu příkazu viz smě fl k a '
a 37 ex. ř. '
v

aro y nepatrne

Na~~~ání

VIZ

nepatrné

věci.

.

k vojenské službě viz voj e II s k á s 1II Ž b a
Nartzem: soudy mohou podle §§ 55
102' t
'"
'
zení čÍs. 164/1933 čís. 13.600
us avm lIstIny zkoumati platnost naři~
Návěštní do~ož~.a: Je určena Jen pro s'měnečll1'ka a 'a
.
~esml dnve akceptovati nebo platiti směnk: dte vyznam, z~ sme~e:m~
JInak by se vydal nebezpečí ztráty svého p v, 'd ?h ud ,ho nedojde navestl,
z návěstí samého nelze vyvOzovati řím npa n~ o. naroku proti výstavci;
. zá:razek"pro směnečného věřitele č~ s. ~3~~:.zeO! vystavCOva ručení a tím
Navracem v predešlý stav (§ 1447 b"
,
obč. zák.), které měl ,kupitel z °n~~l~žae~? ~ nar?k na vr~ceni užitků (§ 1447
v.
upO! c;:ny, a Jenž záleží v tom, že
nezaplatil z ní umluvené úrok
vitostí, nepodléhá tříletému prYo'mal: s~~ ,bralluzltky z odevzdaných nemoN'
ceO! C I s 3 853
avrh e~ekučl~.í viz .e,x e,k u c e (§ 54 ex. ř.).
.
.
.
urcovaCl mezltímnt viz určovací návrh m
.t'
,
podle § 261 posl odst
"
e z lim II l
,
žalobní viz ž "a I ~ b a.' c. r. s. VIZ p o s t o u pen Í věc i j i n é m u s o II dll.
Nazor právlÚ: váza-nost soudu viz tamže
Nebezpečí pod I e § 370 e x ř '
"
' •.
---: .!?odleJ§ 379, 381 e~. ·ř.v~izeXreo\UaCt~ zaJ,lstoV3l-cL.
Nedíl: Jde o pnpad § 1409 obč zák bPI r
d' mll l o pat r e II l.
čf s. 13.515. ~
. . , Y O-I ne du nabyto způsobem odvozeným
Nedopatření omluvitelné při P I a cen í
'
Nedosp~lec viz nes v é p r á v fl ý.
vy r o v 11 a c I k v oty viz vy r o v II á II í.
Nedostatek: o p r á vně 11 í k rek II r s u
s por u, k e s tiž n o s t i . ' ke sporu Vl'z o P r a' v n e, n í k e
plné moci viz plná mOC.
procesní zpŮ.sobilosti viz způsobilost ke s
zastoupeni VIZ zmatečnost (§ 477 '{'
poru.
Nedovolená úplata viz och r a TI a TI ' •
CIS. 5 c. r. 5.).
'h
.
a]emcu.
-.vy oda VlZ vYlfovnánf.
NegotlOrum gestio viz jed n a tel s tví bez
k
Nehodnost dědice: ·při nehodnosti dědice řicház~.r" ~ z u.
takov~ potomci nehodného kterým pPříS! v, JI vtuya~u. (§.541 obč. zák.) jen
'
USL V as O! dedlcke právo po pozůstalosti čís. 14.037.
Nejvyšší podání viz dra ž b a V n u cell á
Nekalá soutěž viz s o u těž II e k a l á n e m o v i t o s t i.
v

y

k

v

Q

v

•

~:~~e~:Wkéí dn!'t??že~~~
spo,leč~osti
~iz k o- n g r u a.
te . vy z1 vne
VIZ tamže
.....

v

zpstení otcovství viz, t '
jinak, viz ..~í}~ llemanžeJs~/c nemanzelsk$"
Nemocens,ke pOjisten! viz poj i š t ě II í s o ci á I II i
Nemocnice: všeobecné veře'né v Č h"
.
bami čís. 13.763.
J
ee ach JSou samostatnými právnickými osot .
Nemovitá věc' koupě d . . · ,
Nemožnost pl~ěn," p r onvdlena. s ojat? není koupí nemovité věci č i s 13905
N
.
vlSOvepřed
. d'
".
etnravnost smlouvy viz neplatn
t
~lSY VIZ
eVlsové předpisy.
Neoddělená úroda viz úro d a.
o s s m o u V y.
v

v.

Nepatrné věci: hodnota předmětu sporu viž též ocenění.
odvolací soud oceňuje předmět sporu podle třetího odstavce § 500 c. ř. s.,
nemůže tím ~ěniti _předpisy o řízení ve věcech nepatrných ani předpi~y
o opravných prostředcích ve věcech nepatrnýCh; dovolací sou~ rozh?duje,
zkoumaje otázku přípustnosti opravného prostředku, samostatne o predpokladech zvláštních předpisů o věcech nepatrných čís. 13.218.
neocenil-li žalobce v řízení před soudem prvé stolice předmět sporu, protože toho s hlediska věcné příslušnosti nebylo třeba, projednal prvý soud
právem rozepři bez námitek strany žalované v řízení řádném a bylo bez
právního významu, že žalovaný teprve v odvolacím řízení tvrdil, že jde
o věc nepatrnou čís. 13.423.
domáháno-li se žalobou zaplacení dobových slev z ročních premií z několika
pojistek o samostatných pojišťovací-ch smlouvách, o nichž byla vydána
zvláštní pojistka, jde o samostatné nároky, z nichž jest S hlediska přípust
posti opravných prostředků posuzovati každý zvlášť čís. 13.620.
pohledávky na zaplacení kupní ceny za objednané a dodané zboží na základě samostatných účtů jest považovati co do přípustnosti dovolání za pohledávky samostatné, třebas byly spojeny v jedné žalobě a jednotlivé žaloby byly spojeny k společnému projednání a rozhodnuty společným rozsudkem čís. 13.634.
vznesl-li žalobce k rozhodnutí na odvolad soud z původního předmětu
sporu jen úroky, nejde o obmezení žalo:by v pravém slova smyslu, nýbrž
jen o to, v jakém rozsahu žádá žalobce rozhodnutí odvolacího soudu; pří
pustnost odvolání řídí se výši úrokové pOhledávky, o níž má odvolací soud
rozhodnouti čís. 13.917.
pro opravné řízení jde o věc nepatrnou, byla-li pohledávka zažalovaná
II krajského soudu a přesahovavší původně 5000 Kč, před koncem ústního
jednání v prvé stolici obmezena na úroky, které nepřevyšují 300 Kč, a na
útraty sporu čís. 13;921.
domáháno-li se touž žalobou podle § 35 ex. ř. nepřípustnosti exekuce k vydobytí několika samostatných nároků, třebaže z téhož exekučního titulu, jest
přípustnost opravných prostředků pro každý z vymáhaných nároků posuzovati zvláště čís. 14.019.
Neplatnost manželství viz man žel s tví.
posledniho Plbřízení: ž a lob a o n i viz t a.ID Ž e.
(nemravnost, nicotnost) smlouvy: f) mlo tl vyd r u ž s t v a s TI e č len y
viz společenstvo výrobní a hospodářské.
I i c h vab y t o v á viz tam ž e.
navrácení v předešlý stav (§ 1447 obč. zák.) viz tatnže.
o kinematografické licenci viz kinematograf.
o zabraném majetku viz pozemková reforma, zajištění půdy.

podle § 5 zák čís, 240/1924 viz příročí.
§ 879 obč. zák.: s I uže b n í sml o u v a, ujednaná s cizincem, není
neplatná proto, že si zaměstnavatel neopatřil svolení úřadu k tomu, by
zaměstnával cizince či s. 13.467.
smlouva o úplatě za domovnický byt jest nicotná čís. 13.381.
ujednání, jímž se zaměstnanec závazal zaměstnavateli, že mu nahradí
i ztráty na zboží a na penězích, jež sám nezavinil, zejména škodu vzniklou krádežemi třettch osob, nepříčí se dobrým mravům čís. 13.594.
úmluva mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, jíž se přesunuje na
pojištěnce pensijního nebo nemocenského pojištění' větší než zákonem
stanovený podíl na placení- pojistného, jest neplatná č is. 13.828.
ustanovení nájemni smlouvy o zaplacení stavebního příspěvku nájemcem nepříčí se o sobě dobrým mravům čís. 13.201.
.
úmluva stran, že pachtýř povede živnost hostinskou clále na podkladě
téže pachtovní smlouvy a za pOdmínek v ní uvedených na vlastní účet

i;

1417

1416
bez schválení živnostenského úřadu, jest nicotná podle § 879 obč. zák.,
třebaže si pachtýř podal žádost podle § 14 písm. c) živIl. Ť. za prominutí prúkazu způsobilosti čís. 13.708.
smlouva čsl. státu s majitelem trafiky, že mu byla přidělena třetí osoba
(válečný poškozenec), by jí vyplatil určitou peněžitou částku, se nepříčí
dobrým mravům čís. 13.851.

termínové obchody s obilím jsou neplatné, i když byly uzavřeny v cizině; na tom nemění nic předpis zákona ze dne 15. února 1922, čís. 69
sb. z. a ll. čís. 13.337.
. slib muže, jímž se za trvání manželství zavazuje Jme zeně, že s ní
vstoupí v manželství, ba dokonce do určité lhůty, příčí se dobrým
mravům, třebas byl zamýšlen pro případ zrušení dosavadního manželského společenstvÍ; třetí osoba, jež přijala slib manželství, ač věděla,
že slibující je ženat, nemúže ze slibu vyvozovati proti slibujícímu žádné
nároky, zejména ani nároky na náhradu škody či s. 13.254.
pokud nejde o nemravnou vymínku, zavázal-Ii se otec ve srnku platiti
nezletiJému synovi výživné pod rozvazovací vymínkou, že se syn po
určitou dobu nevrátí do místa otcova pObytu Č Í's. 14.010.
nicotná je úmluva mezi manželem matky dítěte a nemanželsk}"'m otcem
dítěte, jíž se tento zavázal ku plnění za to, že se manžel nebude domáhati oduznání manželského původu dítěte čís. 13.384.
úmluva manželů, jíž se manžel zavázal zaplatiti manželce k jejímu materielnímu zajištění částku, jejíž splatnost měla nastati za jeho života
jen, kdyby byla manželka nucena pro zlé nakládání nebo citelné ublížování se strany manželovy opustiti opětně společnou domácnost, nepříčí se dobrým mravúm čís. 13.339.
nicotnou jest dohoda manželů, by jejich manželství bylo rozvedeno a
rozloučeno tou cestou, že manželka podá na man.žela žalobu o rozvod
z jeho viny, že se manžel k prvému roku nedostaví, že rozvod bude
povolen z jeho viny a že, jakmile rozsudek nabude právní: moci, zažádá
manželka o povolení rozluky;, nicotným jest i slib manželův, že bude
platiti manželce výživné ode dne, kdy se vystěhuje z jeho domácnosti
či s. 13.253.
různé: nepříčí se dobrým mravúm (§ 879 obč. zák.), přijal-li správce
konkursní podstaty jistotu pro své nároky na odměnu a náhradu hotových výloh, učiniv na tom závislým svůj souhlas se zrušením konkursu
čís. 13.345.
smlouva, již se majitel, vydavatel a odpovědo}' redaktor časopisu zavázal, že uveřejní »zasláno«, ponese-li druhá strana všechny následky
případného soudniho sporu, zejména následky finanční, se příčí dobrým mravům a je nicotná podle § 879 obč. zák. čís. 13.958.
§ 879 čís. 2 obč. zák.: zákaz, aby si právní zástupci nedali slíbiti určitou
část toho, co bude straně přiřčeno (§ 879 čís. 2 obč. zák.), vztahuje se
nejen na nároky, jež maji býti vymoženy sporem, nýbrž i na úmluvu
o percentuálním honoráři z dosažených slev na danich a dávkách
(z majetku a z přírůstku na majetku); okolnost, že advokát prováděl
některé práce v době, kdy ještě nebyl zapsán do seznamu advokátů,
není na závadu tomu, by úmluva nebyla považována za nicotnou č i s.
13.164.
nicotnou jest úmluva, kterou ujedná advokát se svým klientem za zastupování jako odměnu určitá procenta z částky, která mu bude slevena
na dani; lhostejno. že závazek takový převzala komanditní společnost,
nikoliv její osobně ručícf spOlečníci, jimž byla dařlOvá sleva vymožena
čís. 13.580.
ujednání podle § 87'9 čís. 2 obč. zák. jest nicotné i tehdy, převzala-li
takový závazek za klienta osoba třetí čís. 13.580.
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matka nemanželského dítěte, na niž přešla smírem o odbytném povinnost
k výživě,v j~st účas~nicí j~dnánÍ o výžiyném a jest ji podle §§ 18 a 23 zákona slysetl o povmnostI nemanzelskeho otce k vyživě dítěte najmě též
o jejích majetkových a výdělkových poměrech čís. 13.836. '
vlastník zbytkového statku, stíženého patronátem, váznoucím původně na
celém velkostatku, jest oprávněn usnesení o rozvrhu přejímaci ceny za část
velkostatku, převzatou Státním pozemkovým úřadem, odporovati v tom
že uhražovaCÍ jistina, vypadající z přejímací ceny na patronát, byla pr§
stanovena podle dohody mezi Státním pozemkovým úřadem a bývalým
vlastníkem převzatých nemovitostí čís. 13.858.
ne~an~eIský otec, jenž ~loži1 pro, d!!ě ~odbytné do sirotčí pokladny, není
opravnen k rekursu proŤl usnesem, jlmz bylo rozhodnuto o návrhu poručenstva na vydání odbytného na úhradu výživného dítěte a útrat jeho právního zastoupení čís. 13.912.
§ 1~ ~ák.: poř~~,~ový, yrest může býti uložen Jen osobám, které bud' samy
podam obsahu Jl Cl urazky sepsaly neb aspon k němu daly příkaz nebo
jejieh právním zástupcům, kteří takové urážlivé podání nadepsali 'nikoliv
však povšechně osobám, jichž jménem bylo urážlivé podání sepsá~o a podáno 'č i s. 13.786.
byly-li pořádkové pokuty uloženy v nesporném řízení platí o přípustnosti
opravného prostředku všeobecná zásada § 35 zák. č 'í s. 13,806.
§ 18 zák.: výslechu účastníků není třeba, jde-li jen o rozřešení ryze právních otázek čís. 13.508.
§ 23: v případech dť!ležitých a pochybných odporučuje se slyšeti před rozhodnutím i manželku, po případě i nejbližší příbuzné opatrovancovy (§ 185
nesp. pa!.) čis. 13.171.
matka nemanželského dítěte, na niž přešla smírem o odbytném povinnost
k výživě, jest účastnicí jednání o výživném a jest ji podle §§ 18 a 23 zákona slyšeti () povinnosti nemanželského otce k výživě dítěte, najme též
o jejích majetkových a výdělkových poměrech čís. 13.836.
§ 25 zák~: měl-Ii prvý soud za to, že nevystačí s prostředky nesporného
řízení, rekursní soud pak byl názoru opačného, neřešily soudy zásadní
otázku, zda věc náleží do řízení nesporného či sporného čís. 13.916
§ 33 zák.: dokud usnesení v nesporném řízení nebylo účastníku řádně doručeno, nenabylo proti němu právní moci; lhostejno, že tomuto účastníku
bylo zatím doručeno usnesení rekursnfho soudu o rekursu jiného účastníka
proti usnesení prvého soudu č f s. 13.901.
§ 34 zák.: proti opatření soudu, jež bylo vydáno za nesporného řízení by
je účelně připravilo nebo by se vyšetřily okolnosti, jež má soud podle s~ého
právního názoru za rozhodné, neni samostatného opravného prostředku;
dovolací rekurs jest tu odmítnouti, třebaže rekursní soud rekurs vyřídil a považoval ono opatření za správné čís. 13.190.
rozhodnutím nižších soudů, jímž bylo účastníku pozůstalostního řízení odepřeno nahlédnouti do spisů, týkajících se pozůstalosti, byl porušen zákon
v § 34 zákona a v § 219 c. ř. s. čís. 14.006.
§ 35 zák.: do usnesení rejstříkového soudu, jímž byl zaveden nový rejstří
kový stav, jest přípustný rekurs čI s. 13.615.
byly-Ii po řádkové pokuty uloženy v nesporném řízení, plati o přípustnosti
opravného prostředku všeobecná zásada § 35 zák. čís. 13.806.
§ 36 zák.: ani za platnosti zákona čís, 100/1931 není odvolání ,kandidáta
advokacie z usnesení výboru advokátní. komory, jimž bylo rozhodnuto o započtení doby do advokátské prakse vázáno patnáctidenní rekursní lhůtou
§ 36 (I) zák. čis. 100/1931 čís. 13.437.
§ 37 zák. viz § 6 zák.
§ 38 zák.: byl-li rekurs v nesporném řízení podán u jiného soudu než
u soudu prvé stolice, pokládá se za den podání den, kdy rekurs došel soudu
první stolice; odchylka neplatí ani pro chudou stranu, pro niž byl rekurs
v

ve

lhůtě § 36 zákona čís. 100/1931 sb. z. a n. protokolárně sepsán

II

soudu

jejího ~~~li!t~e~~:;u 1~.;7J~áděti nové skutečnosti a pr.úvody, které, se l1?usí
§ 40 idla"vztahovati na dobu před vydáním ro~hod~uh s~udu prvnl stohce!
zprav st ozdě'j nastalé mohou býti zpravidla Jen duvodem pro ?ov~
~~~~Íc~o proPuspo~ádání dotčených poměrů, ale výJ.im~Jn~. lze ~~h~onVuOI~~~~
také skutečností a průvodů, které nastaly pozdeJl, ) ,e-.I o é s k'"
f
pod zvláštní záštitou zákona (§ 21 obč. zák.), mt' em..l!" nlov sr u~I~~~~~~
rávní stav tak že vzniká pochybnost o vhodnos 1 a ,u~e no 1 C .. n ,
~patření a jde-Ii o opatření, které by pak již n~mohlo b y\ n~~r~z~no
jakž jest tornu při svoleni k prodeji chráněnych ne~ovl os 1 C, 1 S. "
•
v nesporném řízení mohou býti v rekursech uv~deny .len t~kove .n~ve skutečnosti jež vznikly nejpozději až do rozhodnutI prvm st~hce, a J~~' kdyby
byly uplatňovány, mohly by míti vliv na tota 'r~z~odnu~t:; pozdeJ.sl<:~ dSk~.
tečností lze po případě jen použíti k,,, o~odsta~nery! noye ))odobn~ ~~ os l~
avš.ak vyšší stolice nemohou k nim pnhlednoutJ pn sve prezkumne cmnosh
čís. 13.175.
,.
.,.
.
b s· p .podáni
rejstříkový soud jest nejen opravnen) nybrz 1 povmen, ~ Y am, o
rekursu konal potřebná šetření a po "případě i" ~měnil sve usnesem vzhledem
", "
k dodatečně na jevo vyšlým skutecnostem Cl s ..13.61,5.
§ 40 (3) zák.: předpis § 126, druhý odstavec, knIh. zak, podle nehoz n.esmějí býti v rekursu činěny nové údaje, nepozbyl platnosb ustanovemm
§ '40 (3) zák čf s. 13.692.
..'
dll
§ 41 odst. (2) zák.: opomenul-li v nesporné~ řtz~m rekursnl ~oud v
~
vodech svého usnesení rekurs vyříditi úplně, Jest Jeho usnesem zmatecne
podle § 41 (2) zákona čí s. 13.341.
."
'
pism b): předložil-li soudce opravn)' PEostř~d~k proti r~zhodnuŤl u~edn~ka
vyšší pomocné služby, jest míti za to, ze ucmtl napadene ~ozhodnoutJ svy~
rozhodnutím a nelze vytýkati zmatek podle § 41 (2) b) zak.. z ~uvodud ze
usnesení vydal úředník vyšší pomocn~, soudní služby, a mkohv sou ce,
, ,
'
takže prvý soud nebyl řádně obsazen Cl s. 13.981.
pism. g): není zmatečností, nebyl-l~ účastník. . sIY,šep, před vydamm usnesent
o vymožení povinnosti, pravoplatne mu ulozene Cl s. 13.6~1.
§ 43 (1) zák.: krajský soud, r?zho~.ujíc.í o ,usnesení okres,fllIho ,soudu podl~
§ 109, druhý odstavec, j. n., Jest cmnym Jako so~d prve ~t~h:~ a vrchnl
soud jako soud druhé stolice, jenž rozhodne zpr~v~dla ve ve Cl ~ I s._ 1~.l71.
§ 45 zák.: zákonem stanovená lhůta rekursní plah I pro opravn~ pros,tredek
prvého soudu podle § 45 záko,na a 'poč~t~ se ode dne, kdy dosly SplSy od
soudu rekursního u soudu prve stolice c lS. 13.680.
§ 46 (1) zák.: proti usnesení rekursního soudu o od~ěně býv~lého poru~
nÍ:ka za vedení poručenstvÍ' ze jmění pomčencova, nem dovolacI rekurs pnpustný či s. 13.199.
'k) 'd I'
t' k
§ 46 (2) zák.: nelze mluviti? ,nezákonnosti (§ 46 (2) za . , J e-l o o az u
v teorii a v praksi spornou Cl s. 13.433.
, ,
,
jest !ponecháno volnému uvážení soudu, zda před vydamffi usnesem, sloužícího k vymoženI povinnosti uložené pravoplatně. úč.~~!níku, jest ho vyslechnouti, čili nic; nejde o nezálwnnost, neshledaly-h mzSi soudy nutnost takovéhoto výslechu č LS. 13.661.
,
ustanoveni § 46 odst. (2) zák. čís. 100/1931 a § 239 po~led?l. odstavec
ex. ř. nelze použíti při vkladu náhradního nár-oku (§ 222 ex. r.) Cl s. 14.041.
§ 49 zák.: návrh na povoleni prozatímního opatření~.k !"aji~těnÍ ,~ároku, aby
výživné uplatňované již dřívějším návr~e,m bylo. pr!merene zvy.sen? vzhledem ke skutečnostem nově na jevo vys,lym, z n~s~z se ?ovOz~le, ze t~hody
vyměřené výživné neodpovídalo skutečnym tehdeJslm maJetkovym pomer~m
výživou povinného (§ 49 zákona čís. 1!Xl/1931. sb. z: a n.), ,?elze, po~u~ J~e
o zvýšení výživného za dobu od podaní prvmho navrh,u az .do podalll n~
vrhu podle § 49 zákona čís. 100/1931 sb. z., a n., ~amlt~o~t,1 z důvodu, ze
jde o výživné za dohu minulou, teprve nym uplatnovane c 1 s. 13.265.
y
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§ 50 zák.: usnesení nesporného soud ce
1 '
podle § 50 odst. (6) nestalo se POVOl . o povko enl donucovacích opatření
ť
~
b
eOlm exe llce podle exeku ~ 'h
1m, ze ylo ,~ouzito donuc~vacích prostředků podle tohoto řádu č ~~1. ~3 r~dU
o odkladu vykonu usneseni ve smyslu § 50 (6)'
"Y
• 84.
y

v.

soudce ~esporný podle ustanovení zákona čís IO~jf93T~~e rozhodova?, jen
"13es2PSo4rnern, nikoliv soudce exekuční podle Pfedpisů exeku'č~ih~ l1ř'ád: r~z~ní
.
.
Cl s.

,

';1

,

,d

§al~~k~ab~ě ~~~dn:~~ ~~~~11,

",

z 'kl d
v'.
a, a e exekuemho tItulu, vyšlého
předpisů exekučnilid řád~ :tnl°;.~3fravnYCh prostředků posuzovati podle
v,
,
'.
,
za platnosti zákona čís 100/1,931 . '

jímž

~p.raveny

styky

rodičů s dítětem

ve smyslu

rozh~dování ~ ~~~U~l J~n podle zásad, řízení nesporného a jest
opat~ovnický soud čís. 13.394: pkych donucovactch opatření jest použíti,
povolán k'

v otazce zastavení výkonu exekuce
v nesporném řízení .est j ří u

lí
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V

a

~y~~~ác::;~cohdl~r~v;Jc~d~;.C(~h, fo~d:~i~k~~~f~n~i.t~;~~~l~;Ok~~u:~h~~d~~~

"

vydaná v nesporném řízení) VYk~~at~ " CI~',: I~O!1931; JSou tudíž usneseni
moci, ale jen tak dlouho dokud neb I na,. I~ aze ~enabyla ještě právní
však ;ekurs podán, má Jčinek Odk1a~nfr~tle~~~u~f~:n r~kl~r~; jal~mile .bYI
pod,mlnky :xeku,čního řádu pro exekuci zajišl'ovací č íes.v~~~~l~n, Jsou-li tu
~en! zm~tecno~tI, nebyl-li účastník slyšen před vydáním usnese'n'
~el1l povmnostI, pravop1atně mu uložené čís 13661
1 o vymo_
Jest ponecháno volnému uvážení soudu zd . d . , ,
žícího k vymoženÍ' ovinn sf'
a pre vydal11m usnesení, sl ounouti, čili nic; nejde o 'ne~á~~~~~~~e ~:~a~~~~~tynt. ú~?:~níkU'djest ho vyslech_
,;:,
- I mzs!, sou y nutnost takovéhoto výslechu čís. 13.66L
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fo~~~~e~;,~ ~:~~~'~íc~~o f~:~~fO:s~C~se~a;~~;luj~~~oOP:::;uého č j~OSiř;~~,

N
.
espravne pravm posouzení viz d o vol' .
.
. .
,čfs. }OO/1931).
ani, nesporné řízení (§ 46/2 zák.
Nesvepravny' k právn'
. d ' , "
žitky dětem a j~~~ž J~ú~~~~~!~~l Pnol:~~l'PáIVt~tec s':~1 nárok na služební pon?tářsk~~o spisu a.ni schválení opatrovnic~~h:a :6~á~u, a~~by~p tř~ba fotrm y
mka Je cmu cf s. 13.626.
1 Z11zenl -opa rov9dp~rovatelnosti podle § 3 čis. 1
?dp . .ř-, z.e dn~ 10. prosince 1914, čís. 337
1". zak. nevadí, že odporovatelné
JednaTI! Jest 1 neplatné podle § 865 obč.
zák. čj. s. 13.904
Neúplnost řízení viz d ~ vol á n Í
Neurčitost žaloby viz ž a lob a. .
Neúr~a (vl. nař. čís. 142/1934) viz zem ě děl e c
Nevdek: prodatel nemůže se domáhati zrušení kup'ní
13.509.
smlouvy pro nevděk čís.
Nevěra ';iz r o z lu k a man žel s tví..
Nez~avlte1llost viz e x e k u Ce (§§ 251 290
")
Nezakonnost (§ 46/2 'k .. 1
'
ex, r. ,
Ne a
ln
t.· }a... CIS.:, .00/1931) viz nesporné řízení
1
z mes anos. manzeh, lenz Jest nezaviněně b
v,,'
trnou podporu nezaměstnan' cl ( o
ez z~m~str~anr a pobírá nepacení. výživného manželce č ls.113:;~~erne 30 Kc tydne), nelze uložiti plav

i'

v

v

v

o dkl a d ex e ku c e (zák čís 34/1934) , d
'
na odklad exekuční dražby podle § I' ,~upa ce Jest oprávněn k návrhu
t~hoto návrhu čís. 13.7{)6.
za ona a k rekursu proti zamítnutí
.
zakaz exekučního prodeje věcí 't
§ 1 zákona nevztahu'e
'v 8. an?v~nx ,v odstavcích prvém a druhém
kursním ří;ení, jež zlst:~ ~;o~~cI§n~le~~J~fl 3dO ~tOnk,ukrsní podsta!y 'v ~~n13.706.
.
Cl. za ona nedotceno Cl s.
ochrany zákona se může dovolávati jen dl . . 'k . do hospodářské tísně kterou zpúsobily v,,;~zm, J~nz se o ~ostal nezaviněně
,
pncmy na Jeho vulI zcela nezávislé,

nikoliv dlužník, který se vlastním zaviněním musil samostatné výdělečné
činnosti vzdáti čÍs. 13.805.
pro určení vyše příjmu podle § 4 odstavec (2) zákona rozhodují nejen
ohledy na výživu, nýbrž i závazky nezaměstnaného, jež mohou býti u zaměstnancú téhož oboru, avšak různé kategorie, rozdílné či s. 13.899.
u osoby, jež prOVáděla samostatnou výdělečnou činnost, neměla mzdu podle
mzdového tarifu ani mzdu v místě obvyklou a mzda jejích zaměstnanců
byla různá [podle druhu práce, není měřítkem pro výšku přijmu podle § 4
odstavec 2 zákona nejnižší mzda zaměstnance nejniiší kategorie, nýbrž
mzda toho zaměstnance, která by neohrožovala výživu osoby, jež prová··
děla dříve samostatnou výdělečnou činnost a 'poskytovala mu aspoň částeč
nou možnost, aby svým závazkům z dřívějších dob mohl dostáti, což lze
řešiti jen ,pro každý případ zvlášť čís. 13.899.
z nabytí výhod podle § 4 odstavec (2) zákona se nevyžaduje formální vzdáni
se živnostenského oprávnění, nýbrž jen faktické vzdán! se výdělečné čin
nosti dosud provozované čís. 14.018.
při posouzení, zda jde o zákonnou výjimku podle § 2 (6) zákona rozhoduje
jen hlavní pohledávka, nikoliv i její -příslušenství, a záleži jen na tom, zda
a kdy byl u hlavní pohledávky vytvořen skutkový základ, který jest hlavním
důvodem oné pohledávky čís. 14.018.
provozuje-li živnost dlužníka jeho sestra, která ji má po něm ohlášenu
a platí mu za ni nájemné, ač je nemajetná, nepřestala živnost dlužníka býti
v chodu a není tu podmínek pro odklad exekuce podle § 1 zákona čis. 34/
1934 sb, z, a ll, čís, 14,040,
Nezdatnost zaměstnance viz náhrada škody (§' 1315 obč. zák.).
Nezletnec viz nes v é p r á v n ý.
Nezpůsobilost k právním činům viz nes v é p r á v n ý.
ke sporu viz způsobilost ke sporu.
Německo: v y k o n a tel n o s t něm. ex e k u čni c h ti t II I II v t u zem s k u
viz exekuce (§§ 79 a násl. ex, ř,),
proti tuzemci, uzavřevšÍmu v roce 1908 smlouvu o životním pojištěni v markách říšskoněmecké měny, plati říšskoněmecký zákon, týkající se znění
bankovního zákona ze dne 1. června 1909 (ROBI. S. 515), jakož i úprava
říšskoněmecké měny, k níž došlo zákonem ze dne 30. srpna 1924 (ROBl. ll.
S, 254) Č 19, 13,193,
Nicotnost snůouvy viz ne p I a tn o s t srn I o u v y.
vyrovnání viz vyrovnání.
Notářský spiS: i a k
ex e k u Č II í ti t u I (§ 1 čís, 17 ex, ř" § 3 zák, čÍs, 75/1S71
ř. zák.) viz ex e k II Ce.
skutečné odevzd;íní (§ 943 obč. zák.) viz dar.
platnost smíru, jímž byl jen upraven způsob plnění práva bytu -příslušejícího
podle svatební smlouvy, není podmíněna formou notářského spisu čís.
13,204,
slib výpravy (§ 1231 obč. zák) přes meze zákonné povinnosti k výpravě, ať
tu takové povinnosti vůbec nebylo, ať byla po právu jen menšI měrou, jest
považovati za darování bez odvezdání, jež vyžaduje formu notářského spisu
,ČÍ s, 13.249,
k právnímu jednáni, jímž postoupil otec svůj 'nárok na služební požitky dě
tem a jehož dfivodem byl nárok dětí na výživu, nebylo třeba formy notář
ského spisu ani schválenf opatrovnického soudu ani zřízení opatrovníka
k činu čís. 13.626.
ke vzdání se podílu společníka spol. s r. o. jest třeba notářského spisu
čís, 14,00S,
Nouzové územi (vl. nař. čís. 142/1934). viz zem ě děl e c.
Novaoo: ,platnost smíru, jímž byl jen upraven způsob plnění práva bytu přísluše
jídho podle svatební smlouvy, není podmíněna formou notářského spisu
čís, 13.204,
'
Novela o právu manželském viz rozluka manželství.
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Novostavba: kupitel novostavb
07
•
prodateli
náhradu na'kladur na
nemu~,e
zvlaštní úmluvy up1~ t'novatí proti
.. ,
ponze b,ez hrl'
easti dvoru čís. 14.056.
Ol C o flIku, ohrady, kanalu a dláždění
Novoty: v II e s por II é m v,
'.
100}1931).
Tlzenl' VIZ nesporné řízení (§ 40 z 'k ~.
předpisy zákona čÍs 240/1924 .
a . Cl S.~ d
"
JSOU pTá
r '
závadu, že

~ ?~~o~~n~e~~ r.r~~l~~.

uděl~~rP~~~~YZ~y~oj~S~la~11~~~ngř~~~;~~

T

am v, pr~~ovních sporech podle zákon ",
v~lacl.m nzení přípustné čís. 13.274. a C1S. 131/1'931 nejsou novoty v dopredpls § 126, druhý odstavec k'
,
~~rsu činěny nové údaje ne 'OZbfll~l zak., P?dle něhož nesmějí býti v reClS, 100/1931 čís, 13,692,
p
Y platnostl ustanovením § 40 (3) zák
bylo-ll vyrovnací řízení o 'mění
:,yn~senim rozsudku SOUd~ prvéz~If~~neho pravopJatně skončeno již před
ustmho jednání v prvé stolici aniž ž o lce, pOk,ud. se týče před ukon'čenim
soudem uplatnil, nemohl soud k
alo~any namltku vyrovnání před prvý
vyrovnání teprve v odvolání opo"..~rvov,na..n,r přihlížeti z úřadu a jest námitk~
k tvrzení ,povinného v r k
z ~na Cl s., 13.400.
ma'h any'dl uh cizozemskéh
e ursu protI
k
' "povoJe'
ni exe uce že byl och t sáhl Isouhlasu Národní banok vY:~haJIC!~o,vvě.řitele zap'latiti, že vša~ e~e~y
tmo ze spisů, na jejichž zákiad: ~~zh~lc%lzer pro, zákaz novot, není-li p~=
a
po zahájeni vyrovnacfho řízení o dlužník vv . P:V~I'. Soud čís. 13.991.
hl~~le. § 1~ vyr. ř. čís. 64/1931 a § 39 v, ov; Jme~1 Jest, exekuce nepřípustná
v

,

n~~~ti~,~r~~~~~oa P~~ssfřekd~~ ~~i~~j,~eti i ~~~~r~~rs~'Jd~ ;~~~fvře;á:íc~ ~~t g:t

' o,.nepnpustnou novotu v
N ovy naJemoe (§ 31 čís 4 'k
N
sil'
. za.
ovy ~~!t0J: pokud přihláška
POjlsťovací smlouvy čís
Nucené zastupování advokátem'
r

;ek:rsní-~O~?lUJ~cJ.ETI,u

Soudu známa nebyla' ~ejde
nzem CI s. 14.014.
'
o ochr. náj) viz -o h'
, .
jeho -k
.:v v,
C. I a n a na Je m c ů.
13173 pOlIstem nem návrhem na Uzavřen'
,
.' d'
1 nove
VIZ a vokát.

Obe'c: pé~e o elektrické vede '
po'rad práva viz tamže Ul viz elektrické vedení.
st~v~b~í řád viz tamž~
vereJne cesty víz tamž'e
vod~vod viz tamže.
'
zamestnanci obecní viz tam'
d
ze .
P ,ráv. n I,.Jen
á ní: obecní z t ·
o v
se
~f~tl t , jer: ~půso.bem Předeps~ný~t~s~~o m,Uze Eroj~viti SVOU, vůli a zau e? mm ~ 1 s. 13.862.
ecnlm znzem, nikoliv činem kon.
skutecnost, ze se stalo určité US
a jaký je jeho obsah může b' ~esel1l ?b~cniho zastupitelstva (v Čech'
pustnými průvody č Í~ 13957 ytl prokazano, není-li Protokolu J'in' . ac~)
d I d ·,v
".
,
yml PfI,? 10 a!., y~ obec (osada) v Čechách
.
~Jm'y ,!ezarstva, povstalé omezením vJ~la
sebe zavazek hraditi případné
Clml u,rady s ohledem na vodovod
ov: 10 provozu) nařízeným dozorOb
obe,cmho zastupitelstva a sChválenío~~~~sv.y-zadu.1be ke SVyé.platnosti usnesení
ec farnt evangelická: německá .. , v
mm vy orem CI s. 13.975
.
k yydobytí příspěvků UChá~~e~l predstave!lstv?) může se o soudní exe
kol 1v o bezprostředně sama a t~ Jen. pro~tred~,lc~VÍn;. pOlitického úřadu ku~~
~lr!k~'3 Y~ftřený doložko~ vYk~n~~íng;~dl~~I-hk VYk.;zh do'b~~aných n'ed~_
,
. .
.
o reslll o polItIckého úřadu
Obecna ~ena nemovitosti
VItosti.
viz dávka z Přírůstku hOdnoty
Obecní dávky viz dá v k y.
ne m 0I

l!t

podniky výdělečné (elektrárny, plynárny atd.) jsou kupeckými podniky
a obec je provozující- jest kupcem plného práva (za předpokladů zák.
čís. 183/1928) a jest povinna vésti podnik pod firmou, jež musí býti
protokolována čís. 13.537.
obec (v čechách) není nucena zříditi pro svůj podnik zvláštní správu,
která by vystupovala samostatně vedle orgánů povolaných ke správě
obecního jmění čís. 13.537.
obec (v čechách) není povinna, by podle čl. 19, druhá věta, obch.
zák. firmu osobně před soudem znamenala nebo toto znB.menání firmy
podala v ověřené f.ormě na soud čís .13.537.
tím že podnik obce v čechách -byl zapsán do _obchodního rejstříku jako
zvlÁštní firma, nepřestal býti součástí obecního majetku a vztahuje se
i na podnik předpisy obecního zřízení o obecním majetku čís. 13.862.
byl-Ii v rejstříku zapsán starosta obce jako oprávněný k znamenání
a k zastupování firmy. byla tím na něho přenesena jen opatření, týkající se obyčej.né správy tohoto obecního jmění; k hospodářským opatřením nad tuto míru bylo starostovi obce opatřiti si zvláštní usneseni
obecního zastupitelstva; pokud ujednání kolektivní smlouvy se vymykalo z pojmu obyčejné správy čís. 13.862.
zaměstna~c viz zaměstnanec obecní.
Obchod: výroba kyseliny uhličité z plynů minerálních pramenů není- provozováním
obchodní (čl, 271 čÍs, 1 ob ch, zák) žÍvnosti podle čl. 250 obch, zák,
čís, 13,732,
termínový s obi1im viz t e r min o v Ý o b ch o d s o bil í m.
Obchodní jednatel: samostatnému podnikateli (obchodnímu jednateli) nepřísluší
nárok na provisi z obchodu nevyřízeného čís. 13.75L
místnosti, v nichž nájemce provozuje 'kupeckou živnost prostorově oddě
leně od bytu, nestaly se součástí jeho bytu a nepozbyly povahy samostatné provozovny tím, že jsou v témže domě jako byt a že byly s nim
Souč'8-sně najaty čÍ' s. 14.012.
pomocník (zák čís, 20/1910 ř, zák):
§ 1: vrchní číšník, jenž má přijímati platy od hostů a dozírati na podřízený mu personál a jen v době nutné potřeby též obsluhovati hosty,
jest obchodním pomocníkem čí. s. 13.476.
otázku) zda konal zaměstnanec vyšší nekupecké Služby podle § 1 zákona, nelze řešiti podle jeho zaměstnání v době normálního neomezeného provozu podniku zaměstnavatele, nastala-li v provozu podniku
zásadní změna omezením výroby a tím i změna zaměstnancova pracovního poměru co do rozsahu a způsobu jeho služeb i co' do pracovní
doby a úplaty za služby, jíž se zaměstnanec mlčky podrobil či s. 13.633.
zodpovědnost práce (přepisování zboží z dodaných dOkladů) a to, že
práci konala dříve síla úřednická, nestačí o sobě k tomu, by činnost
mohla býti označena za vyšší ve smyslu § 1 zákona čís. 13.739.
k výkladu pojmu »vyšších služeb« ve smyslu § 1 zákona nelze použiti
ustanovení zákona o pensijním pojištění čís. 13.863.
vyšší Služby nekonal, kdo byl činným jako rysovač a kontrolor při výrobě automobilových součástek čís. 13.863.
tajemnik nakladatelské služby ve Státním nakladatelství v Praze není
obchodním pomocníkem čís. 13.987.
§ 2: k pojmu živnostenského podnikání (§ 2 čís. 1 zák.) se vyžaduje,
by provozovatel podniku měl úmysl docíliti výnos nebo hospodářský
prospěch pro sebe; tak tomu není, byla-li činnost spolku nevýdělečná
a omezena jen na členy čís. 13.880.
podstatnou známkou provozování podniku soukromé sprostředkovatelny
obchodů a poptavárny jest jednání podnikatele se zákazníky, které
předpokládá volnost jejich styku; provozování takového podniku nelze
spatřovati v činnosti ~polku pro ochranu věřitelů, jež byla omezena jen
na jeho členy za účelem ochrany jejich úvěrnictví čís. 13.880.
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§§ 14, 16'b' zákonem y?ve~í vylo~čena dohoda stran, že dosavadní
nerace ne ude na pnste vyplacena čís. 13.259
remuobchodní pomocník mající fl' k
,..'
není-Ii, z:vláštní úmll~vy, žádatt~Oa z~~ls~~~lS\ ~. ~a re~uneraci, můž~,
~e,n Vl'PlS z rx:nih a by zaměstnavatel s ní':: ~ I J~~' a y mu o ~yl s?ezadatI, ,by mu zaměstnavatel předlo v'j b h d.Y . oval,. nemUze vsak
13.827.
Zl o c o OJ kmhy mimo spor čís.
§ 17: zaměstnavatel nemúže se II .
t
. (

!l zames nanel obchodním pomocdovol~nou, domáhltro:r~ce~í Z:i~~~~h udělilI d? k?l1ce služebnfho po~ěru

níku) jemuž dal v'

v

d'

Y

,

vodu, že zaměstnanec za do

renčnÍ

firmy a uzavíral pro

' o vyp a~eneho za dovolenou z dů

n~o~~n~ ~ast~~p"

placené místo

II

konku-

§ 19: jde o služební
y.
cy.o y CI s. 13.683 ..
než nastoupí nov' n pome,I na U:CltOtl dobu, byl-Ii ujednán na dobu,
o pokračování ve YsIUž~~~~e pzoamme.erstn~,:atello3v8aOOPOdniku; pokud nešlo
·tnavatel nebyl op' yUCIS.
§26 .' zames
v, d
.'
.
po dob~. c~lého týdne ohmezi! j:~n~~ ~?:~Sl~~u na vrch,ním y;číšníku, by s.e
dozoru Jme-ho zaměstnance' učinil r Y t a aby se pr. tom podrobIl
směru jen návrh a nepřijal~li ho
z~7es nava~el zaměs!nanci v tomto
mes nanec" ylo na nem, aby práci,
k fl1Z byl zjednán nadále kon
~!'. po~~d s~. tYoče k jejímu konánI- by!
ochoten, ale nesmělo ustiti
vateli; nařídil-Ji však ~městn~~a~l'l afl1z ysvuJ d~lvod oznámil zaměstna
podřízeného druhu, než ke Iktery':ne b;fme~1nanc;, by kana.! práce jiného
na tom, aby tyto práce konal i v do ~o ~ sm ou~'y povmen, ~ trval-li
Jypovedn!, mohl zamestnanec
takovou změnu služebních úk o d
zavdal ~ůvod k Propuštění č í S~nť3.4~O ně odmltnout, aniž by tím
z toho, ze obchodní pomocník nep v'j
'Y,
stoupení ze_ služ.by 'ežto mu z
OUZI oprav~eTIl k předčasnému vynesouvisející s jeh~ ~It;žebním pam~stnayatel pnkázal podří::ené Služby,
odepříti konání slUžeb 'ež mu os avemm, nelze vyvozovatI, že nesměl
takovýchto služeb ne~akládá prgo~~~ ~~louv~ I nepřísluše!'y! ?depřenf
podle § 27 čís. 4 zák. o obch. pom v ~s na va e e propoustecl důvod
.'11'. .
. C I S. 13 •749.
nepn 1 asem k pensijnímu pojiště '
,
d" ,
naturáln.ích požitků zaměstnance n(§n~~ :~ rzenIr;t platu nebo. jinýc~
s!ranaml rozpory o tom zda z "
CIS. 2 ,za,k.); ~]as!aly-h meZI
lllmu pojištění, nelze v tom žeamest.;tanec podleha. povmnemu pensijodmítl přihlásiti zaměstnanc~ k za~~s:navateLpv°,:mnost tu neuznal a
důlež.jtý důvod ve smyslu § 26 pe'"kslJ~I,mU lP~JlsteUl, spatřovati ani jiný
··t··
za . CI s. 3.919
§ 27'·'
• pn pOCl aUl doby vytčené v § 27 Cs 5 ;k
přihlíž'eti k době léčebné péče. jp třeb bl.
~a. o obch. pom. nelze
a, y meZI propouštěcím důvodem
podle § 27 čÍs 5 zák o obdl ~
souvislost; čas'ová so~vislost ·nt~~· a ~ezi propuštěním byla časová
navatel z Dnemocnění zaměstna y a zac oval~a, nevyvodil-li zaměst
k jeho PI'opuštění teprve pozděFnc~ ~ůsledky Ihned, nybrž přikročil-li
péče byla již ukončena a kd ž i~ o on"ce teprve tehdy, když léčebná
k nastoupení služby čís. 13.J09 e zamestnanec hlásil jako uzdraveny
§ 34: podíl na zisku, pr:ovis'e' i remu
"'.
nd předčasného Propuštění (před" a ' ?erase pnpadaJící na období
by služební poměr byl ukončen ckJne vYPovedi) až ~o 9oby, ve které
nebo zákonné lhůty výpovědní je t >:'~YfbyIO ?yvalo setreno smluvené
uplatnění je vázáno lhůtou §' 34 szá~a~ ~ zfme~tn~nc~va nároku, jehož
,zIsku, provisi a remuneraci za dob " p ~tn,en-h ?arok na podíl na
předčasnou výpovědí nelze pouY'f u :kutecn~ho vykonu služby před
obmezení podle § 34' zák se neZl It ~s ~novel11 ,§ 34 zák. čís. 13.295.
13.295.
.
vz a lUJe na narok na »odbytné« čÍ' s.
zmocněnec: z právnkh jednání jež uza ' ,
,
. vování a ubytování na ob~hodních vira ,obchod~~ z~?cněnec při straProstř~dků na obchodních cestách 'eC~stach ~ pn naJIf?ánf' dopravních
zmocnenec, nikoliv principál' IhosteJJ'n~ ::prayldlba zavazan Jen obchodní
,
"
ze SI o chodní zmocněnec tyto

;d

pe

v

v

výlohy, jež osobně učinil, dá napotom nahraditi principálem a že principál věděl () tom, že jeho zmocněnec 'předsevzal taková právní jednání
a za ně platil anebo že je neuhradil čís. 13.969.
zvyklost viz zvyklost obchodní.
Obchodování s cizí valutou (v1. nař. čís. 113/1919) viz c i z i val u t a.
Obchody splátkové viz splátkové obchody.
Obilí: t e r m í n o v é o b cha d y sní m viz tam ž e.
Obligace solidární viz s o I i d á r n o s t z á vaz k u.
Obklady bahenní viz I á z n ě.
Obmezení žaloby: vznesl-li žalobce -k rozhodnutí na odvolací soull z původního
předmětu sporu jen úroky, nejde o obmezení žaloby v pravém slova smyslu,
nýbrž jen o to, v jakém rozsahu žádá žalobce rozhodnutí odvolacího soudu;
přípustnost odvolání řídí se výší úrokové pohledávky, o níž má odvolaci
soud rozhodnouti čís. 13.917.
pro opravné řízení jde o věc nepatrnou, byla-li ,pohledávka zažalovaná
II ,krajského soudu a přesahovavši původně 5000 Kč, před koncem ústního
jednání v -prvé stolici obmezena na úroky, které nepřevyšují 300 Kč, a na
útraty sporu čís. 13.921.
Obmyslnost viz bezelstnost.
Obnova manželského společenstvi (§ 110 obč. zák.): opětným spojením manželů
(nikoliv na zkoušku, nýbrž na trvalo) byly zrušeny účinky rozvodu a odpadl předpoklad vyživovací povinnosti uložené manželu v rozvodovém rozsudku, takže nárok z něho zanikl událostí nastalou po vzniku exekučního
titulu či s. 13.943.
Obnova řizení: je-li důvodem žaloby o obnovu (podle § 530 čís. 6 a 7 c. ř. s.)
jen právní posOl-\zenÍ, jehož se věci dostalo nejvyšším soudem, to jest,
byl-li rozhodnutím nejvyššího soudu dán jen podnět k žalobě o obnovu,
není příslušným k projednání žaloby nejvyšší soud, nýbrž procesní soud
prvé stoHce, jenž učinil skutková zjištění, na jichž podkladě bylo rozhodnuto čís. 13.228.
zástupcem strany ve smyslu § 530 čís. 3 c. ř. s. jest rozuměti jen zástupce ve sporu, buď zákonného zástupce strany, nebo zástupce zmocněného, nikoliv však zástupce při právním jednání či s. 13.269.
obnovy řízení podle § 530 čís. 7 c. ř. s. nelze se domáhati proto, že za
původního sporu nebyl žalobci znám dosah a význam skutkové okolnosti, tehdy mu známé, pro posouzení základní rozepře čís. 13.434.
není věcí žalobce o obnovu řízení směnečného sporu, by tvrdil a pro'kázal, že v souzeném případě není podmínek pro vyloučení žaloby
o obnovu Ipodle § 556 c. ř. s., nýbrž jest na žalovaném, by se proti
žalobě o obnovu bránil námitkou, že jednal v hlavním sporu bezelstně
a že meziHm svých směnečných nároku proti třetím osobám pozbyl
čís. 13.536.
rozhodl-li odvolací- soud o žalobě o obnovu u něho podaně usnesením,
lze toto usnesení napadati rekursem k nejvyššímu soudu; rekurs musí
býti podán včas u procesního soudu první stolice; nestačí, že byl podán včas II odvolacího soudu a jim postoupen procesnímu soudu, kam
došel opožděně čís. 14.038.
nájemní smlouvy viz smlouva nájemní a pachtov.ní.
Obohacení bezdůvodné a k o n rl i k ce: i když nebylo zaměstnavateli uděleno povolení k práci přes osmihodinovou pracovnÍ< dobu (zákon 66. 91/1918),
může se zaměstnanec domáhati na zaměstnavateli odměny za práci přes
čas z důvodu bezdůvodného obohacení zaměstnavatele čís, 13.235.
připustil-li ten, komu finanční úřady zabavily cizí valuty podle § 5 vl. nař.
čís. 113/1919, že jednal proti zákonu, vzdav se zároveň nároku na vrácení
zabavené valuty a zažádav, aby bylo upuštěno od dalšího trestního řízeni,
v čemž mu bylo vyhověno, nemůže se domáhati na československém státu
vrácení zabavené valuty z důvodu obohacení žalovaného státu čís. 13.297.
pro nárok na v'rácení toho, co žalobce po pravomoci odsu,zujícího trestního
rozsudku zaplatil státu na útratách trestního řízení, dovozovaný z toho, že
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trestní rozsudek byl pa:k rozsudkem nejvyššího soudu ve výroku o vině
a o trestu a ,o soU'visejících nárocích mimořádnou revisí zrušen a že pak
trestní řízení proti žalobci bylo pravoplatnýrn usnesením příslušného soudu
zastaveno, jest příslušný krajský soud civilní v Praze čís. 13.448.
nesrážel-Ii zaměstnavatel zaměstnanci z pense jeho invalidní důchod, ač
věděl, že by k tomu byl oprávněn, jde o vědomé placení nedluhu a jest
kondikce toho, co placeno, vyloučena čís. 13.-673.
zaměstnavatel nemŮže se na zaměstnanci (obchodním pomocníku), jemuž
dal výpověď a zároveř! udělil do konce služebního poměru dovolenou, domáhati vrácení služného vyplaceného za dovolenou z důvodu, že zaměst
nanec za dovolené nastoupil placené místo u konkurenční firmy a uzavíral
pro ni obchody čís. 13.683.
pokud jest odůvodněn nárok ·propachtovatele proti neschválenému pachtýři z bezdůvodného obohacení, ježto užíval jeho místností a inventáře bez
právního ditvodu čís. 13.708.
plnH-li kupitel závazek ze sprostředkovatelské smlouvy ještě než se rozvazovací výminka dostavila, nevymíniv si vrácení, kdyby se rozvazovaci
vý~in~ka dostavila, nemůže se, dostavila-li se rozvazovací výminka, domáhati vrácení placené částky ani podle § 1431 obč. zák., ani (p'Odle § 1435
obč. zák. čís. 13.854.
uznal-li postoupený ,dlužník_ proti poctivému postupnťku postoupenou po~le,dávku a ji dokonce uspokojil, ač věděl, že byla před tím postoupena
]memu, byl podle § 1396 obč. zák. povinen ho uspokojiti jako svého vě
řitele a .nemůže to, co mu splnil, požadovati podle § 1431 obč. zák. zpět
čís. 14.021.
směnečné viz smě n k a.
Obrana viz námitka.
Obsazení soudu: p r a c o v n í h o viz p r a c o v n j s o u d y.
změna v něm viz tamže.
jinak viz nesporné říze·ní (§ 40 (1) b) zák. čís. l00/1ml), při
sl~šnost podle § 7 a) j. n., zmatečnost podle § 477 čís. 2
c. r. s.
Obsílka: d o ruč e II í viz tam ž e.
Obstávka soudní viz ex e 1k U' c e (§ 294 ex. ř.).
Obtížnější dluh viz placeni (§ 1416 obč. zák.).
Obživnutí pohledávky viz v y r o v II á II í.
Oceněni sporu: hodnotou zabavené věci podle § 57 j. on. není cena, kterou výkonný orgán v zápisu o zabavení označil jaJko pravděpodobný výtěžek
dražby čís. 13.226.
byly-li u krajského soudu podány dvě žaloby, z nichž žádná se nedomáhala
za~lacení vice než .20.000 Kč, součet žalobních žádání však tento peníz ptevysoval, a usnesl-h se samosoudce na jich spojení k společnému projednávání, ialobce pak !při prvém roku 'k ústn~mu jednání a ještě před přednesem
žalobní odpovědi uvedl, že jde o saldo z poměru kontokorentního, a navrrh!,
aby věc byla postoupena senátu, bylo tomuto návrhu vyhovětí čí-s. 13.440.
jest na pracovním soudu, by ocenil spor podle § 27 zákona čís. 131/1 '981;
tato vada nebyla odstraněna Hm, že odvolad soud ustanovil hodnotu před
mětu sporu čís. 13.698.
§ 500 c. ř. s.: odvolací soud, oceňuje předmět sporu podle třetího odstavce
§ 500 c. ř. s., nemóže tím měnití předpisy o řízení ve věcech nepatrných
ani předpisy o opra1vných prostředcích ve věcech nepatrných; dovolací soud
rozhoduje, zkoumaje otázku přípustnosti opravného prostředku, samostatně
o předpokladech zvláštních předpisit o věcech nepatrných či s. 13.218.
Odběr piva viz p i v o.
vody viz vod o vod.
Odbočka viz filiálka.
Odbytné: soudcovské zástav-ní právo, jehož nabyl vymáhající věřitel na služebních
příjmech povinného všeobecně bez jakékoliv výhrady, týká se i odbyt-
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ného, jež bylO povinnému zaměstnavatelem ~ (ban:kou) přiz~~no z dů
vodu, že použil výhod zaměstnanců dobroyolne odbo~ranych C; I s. 13.765.
obchodniho pomocnika: nevztahuje se na ne abmezem § 34 zak. o obch.
pom. či s. 13.295.
_
za výživné viz v Ý ž i v n é.
.'
~ ,,
Oddělené bydliště viz prozatímní opatrenl podle § 382 ClS. 8 e~. r.;
_
jednání (§ 188 c. ř. s.): byly-li v téže žalobě zažalovány 3'měnky, z ntch~
některé převyšovaly 20.000 Kč, jiné zněly na ~O.<?OO Kc, ,?elze u;meselll
prvého soudu jímž po podání směnečnych namltek k navrhu z~lo~ce
bylo -nařízen~ oddělené jednáni v příči~~ ,směnek po ~O.~OO Kc yred
samosoudcem, v příčině směnek převyšUj1CICh 20.000 Kc pred senatem,
napadati rekursem čís. 14.013., ,
Oddělné právo viz konkurs, vyrovnanl.
Odevzdáni: s k ut e č n é (§ 943 ob č. z á k.) viz dar.
_
_
jinak viz pře v o -rl v 1a s tni c t v i.
_ pozůstalosti viz pozůstalost.,
v' o
•
Odhad: z a ú čel e m vy měř e n í d a v k y z p r l' r u s t k u hod not y VIZ
dávka.
•
. "' .
k"l
_
ustanovení § 35 odhadního řád~ čís. 100/1~?3 !ýk~ se Jen ~~~1l1 exe ucm 10:
nikoliv i odhadního, řízenr za ličelem vymerem ctavky z pn~ustk:l h?~noyty.,
proti usnesení, jímž byla stanovena odha~ní ce~~ nemOVitost!,., pnsluse]i
.
v tomto případě opravné prostředky podle zakona CIS. 100/1931 CI s. 13.950.
Odkaz: o sporném nároku odkazovníka nelze ro.zlw~o,:at,i v n~sporné.m řízení;o,lho
. stejno že všichni účastní-ci žáda.Ji při pro]ednavam po,zustalosh, b~ poz~s~.a~
lostní' soud rozhodl tuto otázku v nesporném řízení; nejde tu o predurcuJICt
otázku ve sm)'lllu § 25 zákona čís. 100/1931 či s. 13.916.
Odkázání věci na jiný soud (§ 261/6 c. ř. s.) viz p o s t o u·p e.n i věc i ji n é m tl
-s,oudu.
.
~d~l
Odklad exekuce: pro t i zem ě děl c i (zák čís. 33í1934) Vl~ zem e e" e c.
_ _ proti nezaměstnaným (zák. čís. 34/1934) VIZ nezamestv

n o s t. výkonu usnesení ve smyslu § 50 ~6) za'k"
b
onaodkladu
. ClS. 100/1931
, ' . s.
z a n. může rozhodovati jen soudce nesporny podle ustanovenl zako?~
Ús. 100/193,1 sb. z. a n. v řízení -nesporném, nikoliv soudce exekucm
podle předpisů exekučního řádu či s._ 13.284. "
v'
",
~
,
odklad exekuce povolené k provedení prozahmmho ?patre~!,. Jlmz
býti zajištěn Z!držovací nárok podle zákona o nekale soutezl, nemůze
býti povolen či s. 13.675.
.' ..'
....
§ 42 čis. 5 ex. ř.: byla-li exekuce na zaklade vymeru lIrazo,;epopst'ovny dělnické odložena až do pravoplatného ro;:h~dnuh o nam:tka.c~
povinného ve smyslu § 35, druh~ odstavec, ex. ,r., Je pro l~okra~ov~m
v exekuci rozhodné jen, Z!da tu lest pravo~latne r?zh?dnutJ spra";ntho
úřadu, jenž exekuční titul vyd~l, .0 námitkach povmneho "proh naroku
z tohoto exekučního titulu mkohv zda bylo pravoplatne rozhodnuto
o námitkách povinného -pr~ti exekučnin;u !ít,U}U ve ~~myslu § 2~ zá~.
o úro poj. děln.; lhostejno, zda a kdy spravl1l llT.ady pn rozh?dnub.? namitkách pro'ti exekučnímu titulu přihlížely take k ~okolnosh, v 111Z .,povinný v námitkách proti vymáhanému námku spatrov,al .okol~ost nar~k
zrušujíci, když 'pravoplatně nerozhodly, zda tyto namltky JSou oduvodněné čili nic čís. 13.540.
v' 'v .
§ 44 odst. 1 ex. ř.: při poyole!lí ~d.kladu evxekl~ce n~lze pr,th!l~ett k morální škodě navrhovatelove, nybrz len ke skode ma]etkove Cl s. 13.353.
exekuci k vydobyti měsíční~o ~~lchodu, :příslušejí~ího n:l~nému vymáhajícúmu věřiteli až do pominutI leho neschopnosti k pracI, ?elze vodlo:
žiti ani proti uložení jistoty podle § 44 druhýv odstavec ex. r. k z~lo?,e
povinného podle § 35 ex. ř., v nÍ'ž tvrz~n.o, ze ;ne~~hopn?st vYn:ah~p~
tího věřitele k práci již pommula, nelll-lt dosud JIsto, ze vymaha]ICI
věřitel jest zpósobilý k výdělku čj S. 13.986.
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~o~te §d~~ ~r~~" ~~s~=~lOžil-li ~lu~ník

jistotu uloženou mu

dodatečně

~~~~ ~~~o~'J,~~~ť~íěnVě:f;~~::L jlr;i:to~~e.~~~y~: ~~'i;nf~~'j;~~~~:

r

prin,uC;11 k tomu, by jistotu složil' č s.dl~:,~~k7. byl poradkovyml tresty
vykhzemm. pro rozhodnutí o tom zda 'e t
..
zením podle § 1 (1) zákona čÍs 45;igS28P?V~htt odklad ~xekuce v~kli_
vaný jest s t b
1 fl , . "
,Jes nerozhodne, zda vykhzo_
Odkladný účinek- stí?' Y P a 1 !1aJem~~ požadované z volných bytů čís. 13.938
t
?dvVOláuoí z nZánl~~ul ;~z~tol~~?hS~ ~oeuxekučním řIzen.L
.

vllsťovny viz pojištění sociál'ni
du nemocel1ske poOdmena advokáta viz advokát
.
za dílo viz s m I o II v a o dílo'
v~pr?s~edkovatele
viz s rn 10 II ~ a spr o s tře d k o vat e 1 s k a
OdpOClvne VIZ pen s e.
.
Odpor:

kte~ře
b%~ ~~~:~~ťF~;~~avle:n~~~~ě~eS~O'~'~?!dC~
~aa tSOUddě;
neúčind~o~ti jeyho
ných pen y . t
h d
. y'
o, z a o vy a'l11 sloze_
ez Jes roz o noutt v nzení nesporném
rozhodnutí soudu o žalobě
. v.

či

exeku y.
v,
cmm; vecnemu

feš~~IOn~~~~~o~fdg~~. ~3~égo~~í ~foužc:~ý~~t p~~~~r~ l~~~~díp~~~níž~a~~~~
pOdle § 156 obč. zák. viz dít ě.
pOdlle §§ 35, 36, 37 ex. ř. víz ž a lob a pod I e §§ 35, 36, 37 ex. ,'.
pod e § 83 ex. ř. viz e x e ·k II C e.
.
pod~e §§ !84, 213 ex. ř. viz dra ž b a v n II cen á
proti ~emf.exekuci viz exelkuce berní.
nemovitosti.
se spisy VIZ dovolání
Odpůrčj nárok: v k o n k u r s ll' viz k O.fl k u r s
zalobci 0vd~ůrčí. žaloby p~leží" by uvedl, 've ktery' ch 'k
neb.o ~luzmkovych spatřuje odporovatelné J'ednání
u onech odpůrcových
Z~ll1 pred první stolicI důkazy 'č f s. 13.266.
' a nabídl o tom již v římImo konkurs, tedy i za vyrovnacího řízení dlužník I
.
zástavního práva pro pohledávku'e Vl r
v~, z: odp~rovatl vkladu
dosP~I~ho. závazku nebo byl-li pliti~ha~- ~l~ž'~~~~c~s~e .~p!ner~,ív.dosud .l!,e~
do~peiy ~ar0ts na knihovní zajištění, zdržen tak dlo~hm! J!n,?;, vdnte~ m~jlcl
věntele, Jemuz by se poskytla výhoda vklad
. hO" aZ Y. ospel narok
před oním věřitelem čís. 13.266
em Je o po hl edavky do knih

)~~~~. vědomí

o

předluženosti l1~stačí

k

průkazu

zkracovacího úmyslu

~~~vně~t~p~~~~on~ZZ~~~b~OJ~y~~PotOjiti vŠ~chhny. věřitel.e,
od purcl
" y' za
.. Io b ou

věřitele

lze

čís.

odů-

nes.tac.vf k
I Z racovaCIv',,,o mimo
· t .konkurs č i s' . 13266
. .

vytvořiti přiZil'

~~~ ~~~ěj~;baeczv:e~~~j. n~~ž~~~tio~~~~~ojen~vn~:, Td~~fl j~;O,on~hs~b~í P~il~~:

~~m~!, k~o

nabYl, j~ěni Odp?Jrovatelný~ j~ZJnánn~,~t~l:;neít~c'~lr~ ~~~~2 proti
J e- I o ypotekarnl pohledavku odporujícího ,vv't 1 . ~
.
.
.
zené nemovitosti neutrpěl újmy není vV't I\en ~ e,)enz převodem zavaven e opr,:v,~e~ k odp~rčí žalobě,
nýbrž mŮže si vymoci h otekárnI
zavazené nemovitosti čí fP 13.352 zalobau exekucllI tItul proh nabyvateli
exekuční úkony vymáhajícího vV:'t I
.
porovati jim lze jsou-Ii založen enn~ e n,eJs~u ~pra,:id,la O~p,?rovatelné; odke zkrácení jeh~ jiných věřitelů Yč i s. ~~~;;;m Jednam dluzmka, směřujícím
lze odporovati nepřiieH dědictví i proti to . 1 d k '
.
ujat~ po~ůstalosti, zvětšené akrescencí o ~díl {dl~ v ~~?t1 ~en;.0vltost o~ l!enepnhlásIi čís. 13.502.
ZllI uv, Jenz se za dedlce
dvouletá lhůta § 9 odpůrčího řádu z roku 1914 .
v
,
pustné její další prodloužení čís. 13.530~
lest konec na a není přiv

~leod?v~~ :~nd~~it1 ~ ts~Pi{~g~. jest oprávněn

jen

věřitel,

jernurž

příSluší

po-

odporovatelnost podle § 3 čís. 1 odp. ř. čís. 337/1914 nevadí, že odporovatelné jednání jest i neplatné podle § 865 obč. zák. čís. 13.904.
poznámka odpůrčí žaloby nepozbývá významu tím, že byl žalobci odpů.rčí
nárok pravD-platně přiz.nán, nýbrž zajišťovací účel poznámky trva i po rpravoplatném žalobci příznivém ukončení odpůrčího sporu až do doby, kdy
odpůrčí nárok věřitelův bude splněn bud' tím, že odpůrce odporovatelův
uspokojí pohledávku, která přísluší odporujícímu věřiteli proti dlužni-ku, buď
tím, že si věřitel sám uspokojeni svého nároku vymůže; nestačí, že odpůrce odporovatelův složil k soudu peníz, jímž měla býti zaplacena část pohledávky (na Výživném) čís. 13.952.
Odstoupeni od smlouvy (§§ 918 a násl. obč. zák.) viz sml o u v a.
Odstraňovací žaloba viz s o u těž n e k a 1 á.
Odškodné podle § 1266 obě. zák. víz v Ý ž i v n ém a n žel k y.
při vyvlastnění viz v y v 1 a s t n ě rn í.
Odštěpny závod viz fil i á I k a.
Oduznání manželského původu viz dít ě.
Odvolání: Ihúty odvolací viz Ihúty.
novoty viz tamže.
stížnost v odvolacím řízení viz stížnost.
z mat e č n o s t víz tam ž oe.
řízení před pracovními soudy viz pracovní soudy.
jde-li o odvoláni z rozhodnutí vrchního soudu o započtení doby do p.ří
pravné prakse kandidáta advokacie, jest na výboru advokátní komory, by
spisy předložil wchnimu soudu, jenž pak podle obdoby §§ 205 a 206 jedno
řádu rozhodn~ o předložení spisů nejvyššímu soudu čís. 13.319.
nevypořádal-li se odvolací soud neprávem s námitkou nepřípustnosti odvo·
láni vznesenou odvolatelovým odpůrcem v odvolacím sdělení a neodmítl-li
odvolání, nýbrž, pominuv tuto námitku, věcně vyřídil odvolání, ač šlo již
jen o věc ·nepatrnou, nejde o žádný z důvodů zmatečnosti podle § 477 c.
ř. s., nýbrž o vadnost odvolacího řizenÍ, již dovolací soud nemuže napraviti,
nebyla-li vytýkána dovolat.elem; o.dpurci dovolatele nepřísluší právo uplatňovati dovolací důvody § 503 c. ř. s. čís. 13.218.
vznesl-li žalobce k rozhodnutí na odvolací soud z původního předmětu
sporu jen úroky, nejde o obmezenÍ žaloby v p-ravém slova smyslu, nýhrž
jen o to, v jakém rozsahu žádá žalobce rozhodnutí odvolacího soudu; pří
pustnost odvolání řídí se výŠÍ' úrokové pohledávky, o níž má odvolací soud
rozhodnouti čís. 13.917.
pro opravné řízení jde o věc nepatrnou, byla-li pohledávka zažaluvaná
u ,krajského soudu a ,přesahovavší pCtvodně 5.000 Kč, před koncem ústního
jednání v prvé polovici obmezena na úroky, které nepřevyšují 300 Kč, :l
na útraty sporu čís, 13.921.
důkazy: zhodnotil-li soud prvé stolice svědeckou výpověď nemanželské
matky a výpověď žalovaného podle bezprostředního dojmu, ,nebyl odvolací soud oprávněn odchýliti se od skutkového zjištění prvého soudu jen
na základě bezprostředního svčdeckého výslechu nemanželské matky, spokojiv se co do výpovědi žalovaného jako strany jen Se zprávou, již podal
podle § 486 c. ř. s. zpravodaj při odvolacím ústním jednání čís. 13.422.
není závady, by nemanželská matka nebyla v odvolacím řízení vyslechnuta
jako svědkyně, třebaže byla v řízení u prvé stolice vyslechnuta j3Jko strana,
neodvolala-li se z rozsudku prvého soudu, jímž byl zamítnut její' nárok podle § 167 obč. zák. čís. 13.884.
meze rozhodování: vady, které nemohly býti vyt):·kány odvoláním, jsouce
na újmu jen odvolatelovu odpůrci, jsou nicméně s odvolacími důvody v pří
činné souvislosti a tvoří spolu s nimi sporné body, jež vyžadují rozboru a
posouzení za účelem rozhodnutí odVOlací- stolice o návrhu odvolatelově;
přezkoumávaci činnost odvolací stolice musí se vztahovati ke všem sporným bodům, jež jsou důležité pro rozhodnutí čís. 13.261.
zamítl-li soud prvé stolice žalobu jen vzhledem k vzájemné pohledávce žalovaného namítané započtením, ve výroku rozsudku však žalobu prostě za-
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mítI, ač mělo býti do výroku rozsudku pojato rozhodnutí i o pohledávce při
souzené žalobci, i o vzájemné a k započtení uplatněné pohledávce a pak
teprve se mělo býti vysloveno o osudu žalobnfho nároku jako důsledku
tohoto rozhodnutí, - byl odvolací soud oprávněn zabývati se námitkou žalovaného proti žalobnÍmu nároku, třebaže odvolání bylo podáno jen žalobcem čÍ' s. 13.261.

stalo-Ii se odvolání bezpředmětným, nemohl odvolací soud rozhodovati ani
o odůvodnění odvolánI čís. 13.283.
pokud se musí odvolací soud zabývati otáz.kou, zda jde o

přípustnou změnu

žaloby, ač nebyla vznesena v prvé stolici výtka; porušil-li odvolací soud
tuto SVOll povinnost, nejde o vadu řízení podle § 503 čís. 2- c. ř. s., nýbrž
o rozpor se spisy podle § 503 čís. 3 c. ř. s. čÍs. 13.994.
doplňovací řízení: při zrušenÍ' rozsudku podle § 496 čÍs. 2 c. ř. s. musí se
řízení před procesním soudem obmeziti na ty části rozsudku, jež jsou sU. .
ženy vadami, a to i tehdy, projednávána-li věc po zrušení rozsudku jiným
soudem u soudu prvé stolice čís. 13.760.
nejde o změnu žaloby, domáháno-li místo zaplacení kupní ceny v Kč zaplacení v ciZÍ' měně s alternativním zmocněním k zaplacení v Kč; takovouto
změnu žalobního žádání lze provésti i v řízení doplňovacim, byl-Ii rozsudek
prvého soudu odvolacím soudem zrušen podle § 496 čís. 3 c. ř. s. čís.
13.793.
ustanovení § 496 čís. 1 c. ř. s. se nevztahuje na návrhy, jež se týkají jen
řízení a jeho postupu; odepřel ...li prvý soud řízení přerušiti, není, i když se
tak stalo jen v dítvodech rozsudku, proti tomu opravného prostředku; tím
není však odvoladmu soudu zabráněno, by z úřadu nepřerušil odvolací
řízení čís. 13.968.
'
Odvolání podle § 1330 obč. zák. viz n á hra d a š k o d y.
zboží objednaného: koupě zboží ,k dodání na objednatelovo odvolání čís.
13.291.
z nálezu rozhodčího soudu nemocenské pojišťovny viz poj i š t ě II í s oe i á 1 n í.
Ofertní řízení: nekalá soutěž dodatečným podbízením čís. 13.472.
Oficiant kancelářský viz zaměstnanec státní.
Ohrožení uspokojení viz e x e k u c e z a j i š ť (I v a c í, pro z a tím n í o p atření.

Ochrana domácího trhu práce (zák. čís. 3'9/1928): služební smlouva, ujednaná
s cizincem, není neplatná proto, že si zaměstnavatel neopatřil svoleni
úřadu k tornu, by zaměstnával cizince čís. 13.467.
prokurista vykonává zaměstnání ve smyslu zák. čís. 39/1928; lhostejno,
že činnost prokuristy tuzemské firmy jest obmezena na vedení prodejny v cizině čís. 13.564.
důvěry ve veřejné knihy viz knih a p o zem k o v á.
nájemců: § 1 (2) čís. 9 zák. -čís. 44/1928: neprovedl-Ii pronajímatel stavebnI změny, jak je měl provésti .podle pravoplatoého povolení k užitečnější stavbě, na jehož podkladě byla soudní výpověď nájemce při
puštěna, nýbrž vzdal-Ii se provedené stavby pítvodně zamýšlené, zažádav o povolenÍ' jiných stavebních změn, jest nárok vypovězeného
nájemce na znovupronajmutí místností, odůvodnčn aniž záležÍ' na větší
užitečnosti provedené stavby proti stavbě púvodně zamýšlené a na
tom, že místnosti byly mezitím jinému dány do nájmu čís. 13.465.
§ 20 zák. čís. 44/1928: »uživatelem« je každý, kdo byt má a kdo mohl
vykořistiti jeho uvolněni k požadování bezdůvodných úplat; lhostejno,
z jakéhO právního důvodu se užívání děie, zda snad jeho podkladem
je právo spoluvlastnické, či právo užívaCÍ nebo požÍvací či výprosa či
konečně faktický stav bez právního titulu; promlčecí dobu podle § 20
(2) zákona jest tu počítati od zrušení užívání bytu (Od jeho uprázdnění) č Is. 13.611.
§ 25 zák. čís. 44/1928: předpis § 192, druhý odstavec, c. ř. s. plati jen
o přerušení rozepře padle §§ 190 a 191 c. ř. s.; při přerušení podle

. est přípustbřezna 1928, Čí~. 44 ysb. ~·o a n. J14 a 528 c.
§ 25 zákona ze dne 28: podle všeobecnych predplsU §§ 5
nost rekursu posuzovati
..
ř s. čís. 13.707.
. h
oužiti není na závadu, že m~]lh~~
§ 31 čís. 2 zák. čis;. 44/1,928: Je.o Pb tu bydJel jinde, zanechal-I! P;'
domu v době pron~1m,u cas~l sveho Yona·até části bytu nábytek,_ ~a
odchodu do tohoto .l'nehoy mls.ta v nepr· e Jžívání této části bytu Cl s.
vaje tak zřejmě nalevo, ze Sl vy h razu]

13.423.
.. , f nd zaměstnancít vídeňské bank»
§ 31 čís. 3 zák. č,ís. 48/~~25: p~n~l~l ~a rok 1907 v doslovu ds. naf.
zřízený podle zakona os. ,1 r. . 'I : pOjišťovacím ústavem ve smyslu
čís. 138j1914 ř. zák., nem ~oc~~ ne..; třebaže poskytuje pensi někte
§ 31 čís. 3 záJ<:ona o ochrane na]e~c~'r
tuzemsku po vydání zákona
rým osobám žijícím v tuzem~ku, n~lh;~d~í ústav čís. 13.359.
.
čís. 89/1920 sb. z. a n. ,uznan za
. rolomením dveří spojena nove
§ 31 čís. 4 zák. čís. 44/1928: byla-ll ~ 'nou nestala se tím účastnou
se starou ,pro Cl obc' hodní místnost· nájemce
naJ·atá obchodní -místnost
.'v b 1 účastna s t ara
'
§ 31
ochrany nájem':Hk~:b lI~Z, y, ~ osti :i>novým nájemníkem« ve smyslu
jest co do nove pn. ~. e miS ,n
ná'mu čís. 13.360.
, ".
čís. 4 zák., neměl-li JI ~o te d~by v {daný .předmět jest středm, CI
zák. čís. 210/1931: otazka" z a vY'p°v, nikoliv skutkovou čís. 13.960.
velkou provozovnou, jest ~tazkou p~~vm, ani dobrozdáním obchodní a
soud není vázán znal~c~y.m P?S~ ~~ůckami pro soud, který rozho7ivnostenské komory, Jez JSou Je p ve', s 13960
'"
,
provozovny···
duje samostatne o povaze'
't
f J·est velkou provozOVhotel o 60 pokojích kromě vedlejších mlS nos lnou čís. 13.960.
.
slu § 2 (?') čÍs. 2 zákona
zák. čís. 54/1933: obytnýmiymí,~tnost1l!1 v~il~mf obývánt tak, že mohou
jsou místnosti, jež jsou Uf:ene" a" zf~s; i v zimě. »kabinet« S plošno~
býti ohývány v každé dobe rocUl, e
d: s ku'chyní z níž je dveřmI
výměrou 9.80 m2 , jenž nem~ :am;av~ ~~;~1~ onoho zákonného ustanopřístupný, není obytnou mlS nos I
",
z 'kana 'sou vypuštěni z ochrany ,nájem.~
vení či s. 13.430.
ustanovením;
(2), .ClS. 1 v' a .. daJ'atých, pět nebo více mIst~?st~
niků všichnt na]emmCl;
1 ' .. hYkter~
vsa kma]~,
UZIV aJ·'. at' J·'·z· zcela nebo jen z" castl
'
určených k 'byd ~m, J,IC zl"" , y· nosti jíž se jako svému povolan~ vek výkonu jakékoltv vyde ecne C!ll
,
nova1i čís. 13.660.
. kupeckoll živnost proce provozuJe
. h~ "
učástí jeho bytu a nepozbyly
obchodní místnosti, v nIC z na]elm
storově odděleně od bytu, nesta ~ se "so 'sou v témže domě jako byt
povahy samo~tatné pfOVyozo,:,ny .tm~~J~s J§ 26 č. 9 a) zák. Q ochL náj.
a že byly s mm soucasne najaty, pr,.p O bytech sestávajících z obytv doslovu vyhlášky čís. 62/19,34 ~latt, ]~n a způsobilých k obývání, jichž
ných místností, t. j. míst~?~~1 u:;e~y~ výkonu svého povolání, nikol~v
nájemník zcela nebo z. cas .1, ~zlva,
f 'ež nejsou určené a zpuo bytech sestáv,ajídch. I ~ JI,~ych, ml~;~~~~"el své povolání čís. 14.012.
sobHé k obývám a v ,,111ch~ nalem~.e p20 ákJona pokud jím byl zrušen,
z
zák. čís. 32/19~4: predpls § ".2 :,IS. 44/1 928 o 'přerušeni řízení, působl
předpis. §
za~. o ochbr. dl1aL·~~·osti a to i pro případy dosud nevyihned, ]akmtle zakon na u e UCl
,
řízené čís. 13.707.
y
"T . ovědí jen v celém jejím
nájemní smlouvU ~ze i;dnos!~<l'nn~.J zru~~~;lt~ nikoliv jen ohledně jeh~
obsahu jen ohlednc celeho na]em~ldlO,p~, t· na.'J·emního předmětu bydlI
y náJ·emce v Je ne cas I
,
do
,
.
části; lhostejno, ze.
y.
.
om neb 10 nic změněno Hovym
~
a v druhé pr~voz~)e zlvn~j4 naodle něhof při jiných místnostech n;z
slovem § 6 zak. CIS. 3?/1
i9~4 po smrti nájemníkově přechod prav
bytech řídí se od 1. bre:l1.a
'."
''ov a, oměr mezi dědici' a proz nájemní smlouvy na ,de.dlc~ ynaJ~~~~kprrva. Pustanovení tato měla by
najímatelem ustanovemml o cans
,
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~~znam jen, kdyby provoz ov na ~.
.
Cl S. 13.940.
ZlvnOSŤl byla najata zvláštní smlouvou
Ochranné známky viz z TI á m k y.
Okresní n,:mocen~ká pojišťovna viz poj i š t ě II í s o i ' 1 .
z!l~estnanCl viz z a m ě s t TI a fl e c o k
' ca. TI 1.
stlmceo• p oraa
v,
•
:prava
viz tamže reSil! .
°Okresy ~vIášť těžce .postižené neúrodou (vl. ~ař. čÍs. 14?jJ934)

meze.nt e~ekuce VIZ e x e k II C e.
~
. viz z e rn ě děl e c.
Omluvlfelne nedopatření při P I a c e TI í v r o V
'
.
Omyl: pojem třetí osoby ve smyslu § 87§ Obč II \C I ~ V oty VIZ V Y r o v II á II í.
vzdání se žalohního nároku, ři z ětvze : ~a . c 1~. 13.270.
přijato, jest bezúčinné, bylo-i) PřieOděnoh I Zt1°ctbYí lez bylo ~!UhOll stranou
Opatrovanec: TI e z p Ů s o b i los t k
'
. s 2. r~ 1e st:any Cl s. 13.830.
Opatrovnický soud: p ř is I II Š TI o s t vPlrat V II l!ll c(§I§n u m VIZ ne SV é prá vn ý.
" d h dulezltých
' ,.
z cha Olo z et
)
V pnpa ec
a pochybn'
" 109' 111 J' " n ..
se slyšeti před rozhodnutím i manlelk pa ro~mckvel~o s.chvale-ní odporučuje
trov~nc?vy (§ 185 nesp. pat.) čís. 1~'1 tl0 pnpade I nejbližší příbuzné opa-
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opatrem opatrovnického soudu jímž b l ' t .
,
dítěte bez povinnosti klásti úVt
. ť.Y y o CI vpo~echany úroky na výživu
c
jměním sirotčím a nemůže jím
Jen oca:reOlm sv~led,iska, dozoru nad
tom~ (§ 150, poslední odstavec ob~ c~lko) ~ ,nut~!OZWaCl pravo ke jmění
proti usnesení, jímž bylo dáno s~o!ení o at c I.S. , .759.
opatrovancem, není oprávněn k rek
Pt rovllIc~eho soudu k vedení sporu
13.796.
ursu en, proh komu se vede spor čís.
Opatrovník: m a j i tel ů d i 1 č i c h d I u h ' .
působnost opatrovníka zřízeného ne O.pI,SU ~IZ díl.čf dluhopisy.
pt~stává tím, že se k' pozůstalosti ~}~~~ ,p.?Z~~~~IOSŤ! ye sporu. proti nf, lIepnhláška přijata na soud ll' brž o 1 as!
~ IC a ze byla jeho dědická
Pozťistalosti, dokud Přihláše:ý dědpatr~)vllIk zustáv,á zákonným zástupcem
manželský otec jest účast.níkem ří~~ ~am n~vstouPI, do sporu čís. 14.031.
? ,jeho zmocněni k vedení exekuce TI~ o, us anove~1 op~trovníka k činu a
~ C}s. 13.333.
]menem manzelskych dětí proti otci
Opatrem donucovací podle § 50 (6) zál o. 10
.
prozatímní viz prozatímní o(p' cls · O~1931 VIZ nesporné řízenÍ'
t
úspo'
'1 '
are n I.
.
rna persona nt (zák. čís. 204/1932) "
,
s o n á In í
VIZ U S por n a o pat ř e n í p e rOp~tná dražba viz ďr a ž b a v n u cen á
Opetné spojení manželů (§ 110 obč zák) nem~vltosti (§ 154 ex. ř.),
lečenstvL
' . VIZ o nOva manželského spoOposiční žaloba viz ž a lob a pod I e § 3t:
Opověd' k rejstříku viz rej s tří k
:.J ex. ř.
Oprava dí1~ .viz s m I o II v a o díl~.
podam (§§ 84, 85 c. ř. s.): směnečné ná 'tk'
v,
neobsahovaly_li směnečné
"tk
n;1 Y JSOU 'pnpravným podáním'
stejnopis), jde o formální V~~~I .Ťž ga~rh d(nabi?~utí důkazů, druh;
c. ř. s.; nepostupoval-li 'Soud r~é] stoli~ o o str~nl~ podle §§ 84 a 85
nečným námitkám druh~rch ža10va ' ch ~ tta,k~ ny~r7; ustanovil-Ii k smě
te?nání byla formální vada napr;Je us yll1 ]ednanI, ~!ačí!. že při tomto
Cl' s. 13.887.
na pre d nesem pnslusného návrhu
?eo?sahovalo_li podáni směnečné námitk
.
cene a opřené o nabídnuté důkaz
v y: Je,z by. byly skutkově doIí"
podá~í odmítnouti čís. 14.036. y a vecny navrh, Jest toto- bezobsažné
rozhodnu!J (§ 419 c ř s)· nařídil r d
.
volání ve věci ~a~é' ,procesní~Iu °s;oJacI bsoud dříve, než rozhodl o odslu § 419 c. ř. s. opravil jest rekur~ u~
rozsudkový výrok ve smysoudu nepřípustný, třebaŽe odvola " P
tomuto l!sne~ení odvolacího
oprava má býti provedena teprve ~o s~~á v, usne~ent vyrkl, že nařízená
Oprávnění k rekursu: pod I e § 37 z 'k y,
Vnl mOCI usnesenÍ' čís. 13.215,
Sporné řízení.
a . CIS. 100/1931 sb. z. a n. viz ne-
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v řízení exekučním: § 234 e x. ř. viz dra ž b a v n u cen á n e m ovitosti.
-na základě exekuční-ho titulu proti A-ovi, obchodníku v B., nelz~
,povoliti bez dalšího exekuci proti firmě A., obchodník v ~.; stalO-I!
se přece t3'k jest majitel firmy oprávněn k rekursu proti povolelll
exekuce třebaže neni jako takový protokolován čís. 13.412.
_
byla-Ii ~ době, kdy bylo vydáno usnesení povolujÍc~ exekuci na
pozůstalostní nemovitost, pozůstalost již o?e~z~ána ~el1, ] edn 9!I1 u
z přihlášených dědiců, který se takto stal Jedmyu:- pr~v111m drzltelem a naturálním vlastníkem pozůstalostní nemov1tostI, bylo usnesenI povolující exekuci doručiti jen jemu a nikoliv i ostatním při
hlášeným dědicl'tm; tito nejsou oprávněni podati rekurs proti usnesení povolujícímu exekuci; učinili-li tak přece, bylo jejich rekurs
odmítnouti čís. 13.657.
osoba, v jejíž prospěch je poznamenán zákaz zcizení nemovitosti,
jest oprávněna k rekursu proti usnesení, jímž byla povolena vnucená dražba nemovitosti čís. 13.332.
_
byl-li per pravoplatném povolení opětné dražby (§ 154 ex. ř.) z~
mítnut návrh vymáhajícího věřitele na zrušení exekuce, nelze by:
valému vydražiteli přiznati oprávnění Ik rekursu, třebaže mu hroz I
náhrada za útraty a škody uvedené v § 155 ex. ř. čís. 13.250.
byla-li věřiteli, jehož pohledávka vázla na celé vydražené nemovitosti a jenž žádal uspokojení celé pohledávky jen ze spoluvlastnického podílu, přikázána celá pohledávka z celého dražebního.
výtěžku za celou nemovitost, není věřitel oprávněn k rekursu proti
tomuto .přikázání či s. 13.414.
proti usnesení exekučního soudu, vyhovujícímu návrhu, by vnucený
pachtýř hostinské a výčepnické živnosti byl upozorněn na závaznost smlouvy o výlučném odběru piva z navrhovatelova pivovaru,
jest vnucený pachtýř oprávněn k rekursu či s. 14.065.
proti usnesení exekučního (rekursniho) soudu v otázce, zda částka.
již složil poddlužník podle § 307 ex. ř. na sondě, není předmětem
exekuce a má býti vrácena poddlužníku, má i poddlužník právo
k rekursu, bylo-li rozhodnuto ve smyslu mu nepříznivém čís.
13.762.
právo elektrárny k re~ursu proti usnesení povolujícímu k vydobytí
peněžité pohledávky exekuci zmocněním k výpovědi smlouvy
mezi dlužníkem a elektrárnou o dodávání elektrického proudu
čís. 13.798.
úpadce jest (za platnosti konkursního řádu z roku 1914) oprávněn
k rekursu proti rozhodnutí exekučního soudu o jeho návrhu na vyloučení věci z exekuce podle § 251 čís. 6 ex. ř. čís. 13.242.
úpadce jest oprávněn k návrhu na odklad exekuční dražby podle
§ 1 zákona čís. 34/1934 a k rekursu proti zamítnutí tohoto návrhu
čís. 13.706,
správce konkursní podstaty jest oprávněn k rekursu proti povolení
exekuce, i když byla navrhována proti úpadci či s. 13.754.
úpadci nepřísluší právo k rekursu proti usnesení konkursního komisaře o z'peněžení zabraných nemovitostí čís. 13.802.
při soudní dražbě úpa:dcovy nemovitosti povolené :konkursním soudem je správce podstaty účastníkem řízení a jako takový k rekursu
oprávněn čís. 13.411.
vyrovnací správce jest oprávněn k rekursu proti usnesení povolujícímu exekuci na movité věci vyrovnacího dlužníka čís. 13.498.
byla-li za vyrovnacího řízení 'Ů jmění dlužníka povolena exekuce,
jest dlužník oprávněn k· rekursu aniž záleží na tom, že povolujÍ'ci
a zároveň knihovnÍ' soud neměl vědomost o zahájeném vyrovnacím řízení, ana se nestala poznámka zahájeného vyrovnacího ří
zení; předpis § 14 'odst. (2) vyr. ř. není oprávnění dlužníka k rekursu na závadu č Í's. 13.419.
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~

k r~kur.su proti usnesení ,potvrzujícímu v rovnání
opravnem rucltele vyrovnání, předpokládajíc že uInesením
~10 potvr,zeno vyrov~á~í téhož obsahu, jak zněl přijatý vyrovnací
n~vrh a zavazek rukOJmlho převzatý za vyrovnacího řízení, bylo-li
vsak, potvrzeno vrrovnání jiného podstatného obsahu ~ejména
?y~-h ~o yotvrzeneho vyrovnání pojat závazek vyrovna'dho ruko~
]lTIlho J,meh~~ po?statného obsahu, než byl rukojmím převzat za vyro,:n~clho. nzem, nebo nebyl-li vůbec převzat, má i vyrovnací rukOl ml praVD k rekursu proti takto potvrzenému vyrovnání č i s
13.663.
.
ke sporu: může-li filiálka samostatně z obchodů žalovati vym . .
kuční . titul a n~ Je
. h o Z~'"kl• a"d"e vestl
"
, O C l Sl exeexekuci, jes.t proti
ní jako samo~t~tnelm3u5 podmetu podatt 1 zalobu o nepřípustnost exekuce, kterou vede
c lS.
. 74.
byla-li správci konkursnÍ' podstaty přidělena konkursním komisařem
podle § 112 konk. ř: roley žyalo?ce a usnesení to se stalo pravo latn' m
Je~! '~ pr~yopla~nostt r.?v~resem otázky aktivní legitimace ke <5 Poru ~fi~
hhzetJ, z uradu 1 ,:e vysslch stolicích, dojde-li k nim věc následkem pří
pu~~neh? opravneh~ prostredku; otázkou aktivní legitimace nelze se
z~dYlvatJ 'kve sp.~r.u, 1 kdyby rozhodnutí konkursního komisaře neodpo
Vl a: o za onu c IS. 13.829.
příslušela-li žalobcí pohledávka v době podáni žaloby n
'·1
pro
rozsudek
oic
.
I
kt"
'
ezmem
o
se
.
na Je 10 a lvmm oprávněni ke sporu tím že, ohle,p
. dav~u za sporu (zpet) postoupil čís. 13.973
Opra~r pros~redek: v zdá n-i se h o viz tam ž e.
.
~ ]tnC:k. V}Z d o v o ~,á o í, o d vol á ní, stí ž n o s t.
Organ vÝe~~~ ~zI~2x~1~'ulc:~' ř.) viz dražba vnucená nemovitosti.

v

říze~ vyrovn~c~:.

~elsou

y

gsn:!hOdinná doba pracovní viz doba pracovní osmihod'
.
80 a právnická: způso.bil.ost ke sporu viz tamže
lnna
n~~~~:kova umverslta v Brně nemá samostatné právnÍ' osobnosti čís.

i tam, kde bylo

'Plnění

ponecháno

rb

r

' .

s~udu ur~iti d9~u ,Plnění podle třetí no~el~ §vgo~ ~~aln~~té

vseobecne vereJne nemocnice v
kými osobami č í1S. 13.763.

II

Y
yO;SOb
jest
h :
. a. c 1 S. 1 .543.
ac JSou samostatnými právnicQ

čech'

3

r!~dě~~~~~~ P~~~~~f~;~~Íci~a~~!~aon;k~

Pivovdakr dzaložený roku 1795«
c í s. 14.030.
'
a po la u soukromoprávnim
třetí viz tř e t í
Osvojen! (zák. čís. 56iI928): osvojitel J'est o rávne
.
.
pred vším, co by mohlo ohmziti j-eho ~YI
,n a, povlfl:n c?raniti osvojence
byl styk s rodným jeho otcem čís. 13 ~~~ne nebo dusevnr blaho, byť i to
rozhodnouti o stížnosti na vyřízení ž' ci ,',
.,
em , jest povolán sborový soud druhaé ~~tIrza .osvoJenI .por!1čen~~ým soucensky soud své usnesení dHve než je o~c~ ; tehdy,;, neI;'redloz1i-li poruy so~?u prvé styoli:e k potvrzeni í s. 14.042. y a, nadnzenemu sborovému
Ošetřovne. vykaz osetrovného vydan' ředitelst ~
,
myslné není rozhodnutím
Ok~d
,,,vtm zemského ustavu pro chorosmyslu čl. VL zák. čís. t30)t930 se fyce. ?patfenim. správního úřadu ve
,
13.784.
a ne ze Jej vykonatI soudnÍ' exekucí čís.

g

i

Ofazka právní či skutková: pokud závěr nižších soudů
stran, odporuje rozumovému ostu II
v o tC!m, co bylo úmyslem
z: ~jištč~ýcl: skutečností se ,~íČí :rav~r~len~~vemll a. je.ho odvození
~~ver pr,:vm, jejž lze napadati jen dov ~m. uSlednostI, Jde o mylný
CIS: 4 c. r. s, pro nedůslednost čÍs 13 3~4acIm důvodem podle § 503
?tazka, zda vypovídaný předmět j~st ~třed'
Jest otázkou právní nikoliv skutkovo
nI, 3 CI velkou provozovnou
předurčující: otázku ma'nželského původu ud'~}"s. 1 .960.
!
jen jako otázku předurčujíd čís. 13.96~.ete nelze řešiti v jiném sporu
Y'

V'

p o v i II n o s t v y Z 1 V o v a c í viz v Yž i v n é.
otec: nárok
na výživné viz výživné rodičú.

manželský: jest účastníkem řízení o ~stanovenív opat.r0vní~a, k čin,u a ? te,hO
zmocnění ,k vedení exekuce jmenem manzelskych detI proh otCI Cl s.
13.333.
opatření
opatrovnického soudu, jímž byly otci ponechány úroky na výživu dítěte bez povinnosti klásti účty, jest jen opatřením s hlediska
dozoru nad jměním sirotčím a nemůže jím býti otci poskytnuto požívací právo ke jmění tomu (§ 150, poslední ostavec, obč. zák.) čís.
13.759.
nemanželský: z j i š t ě n Í o t c o v s tví: bylo-Ii vyhověno odporu manžela
matky dí-těte (§ 156 obč. zák.) proti uznání manželského zrození dítka,
jest 'Připustna žaloba dítka proti jinému muži o uznání otcovství čís.
13.87l.
jde o vadu odvolacího řízení podle § 503 tís. 2 c. ř. s., nebyl-li proveden důkaz o přednesu žalovaného ve sporu o zjištění nemanželského
otcovství, že do matriky byl jako otec zapsán někdo jiný, třebaže žalovaný zároveň netvrdil, že se zápis do matriky stal za předpokladů
§ 164 obč. zák. č ls. 14.054.
k r e v 11 í' z k o u š k a: návrh žalovaného, by byl ve sporu o uznání
otcovství proveden důkaz krevní zkouškou, nelze zamítnouti jen proto,
že se právní: zástupce dítěte vyjádřil proti krevní zkoušce čís. 13.178.
zástupce chudých, zřízený ve sporu žalujícímu dítěti, není oprávněn
projeviti jménem žalujícího dítěte nebo poručníka nesouhlas s odebráním krve dítěte, nýbrž může tak učiniti jen poručník sám čís. 13.251.
nestaČÍ- všeobecné prohlášení poručníka, že nesouhlasí s důkazem
zkouškou krve, nýbrž jest nutné jeho prohlášení, zda souhlasí, či nesouhlasí s odebráním krve žalujícímu dítěti ku provedení tohoto dů
kazu; nenÍ' třeba schválení poručníkova souhlasu nebo nesouhlasu poručenským soudem, jest však nutné, by byly zjištěny i důvody poruč
níkova nesouhlasu čís. 13.251.
k zamítnutí důkazu krevní zkouškou nestačí, že soud 'Považuje skuteč
nost soulože v kritické době jinými průvodními prostředky za prokázanou čís. 13.850.

Pactum de quota litis viz ne p I a t n o s t s m I o u v y (§ 879 ČÍs. 2 ob Č. zák.).
Pacht: hostinské živnosti viz živnost hostinská.
_
jinak viz sml o u van á j e m n í a pac h t o v n í, ú p r a v a pac htovného, zajištění půdy.
vnucený: vnucený pachtýř koncese jest jen oprávněn vykonávati osobní
právo dlužníkovo na jeho koncesní listinu a živnostensk)"' podnik si za
Hm účelem zaříditi čís. 13.322.
propachtování živnosti jakožto podniku opravňuje vnuceného pachtýře
vykonávati živnost (podnik) dlužníka na mÍ,stě něho takovým způso
bem a v tom rozsahu, jak ji vykonával dlužník sám, a vnucený pachtýř
může pOUŽÍ'vati dlužnikových zařízení k tomu potřebných tak, jak jich
dlužník sám pouŽÍ'val, a není ani zapotřebí, aby vnucené propachtování
dlužníkovy živnosti obsahovalo i výslovné pwpachtování dlužníkova
zařízení používaného jím k provozu živnosti čís. 13.322.
okolnost, že dlužnÍlk provozuje živnost v najatých místnostech, neni
překážkou, aby výkonný orgán neodevzdal vnucenému pachtýři klíče
od těchto místností; Hm neodevzdal v právním smyslu podle § 349
ex. ř. pachtýři místnosti k upotřebení, nýbrž uvedl ho jen v živnost
v místnostech těch provnzoyanou, a jest na pachtýři, by se s pronajimatelem o používání místností dohodl, a pronajímatel jest oprávněn
domáhati se pořadem práva svých práv proti .pachtýři pro případný
nedostatek práva pachtýře k používání místnostÍ' dlužníkem najatých
čís. 13.322.

"'\

I~- i ':

1437

1436
vnucený

pachtýř

jest samostatným podnikatelem jenž provozu'e

a h

t~v~no~ živnost nva .vlas~ní .účet a na vlastní risiko; není vázán Job1g~č=
~,11:11 zav~zky dluzntkovy~l; proti usnesení exekučního soudu v hovu
]IClffiU n~vrhu, ~Y vnuceny pachtýř hostinské a výčepnické ži~n:Sti b i
upozorn~n na zavaznost smlouvy o výlučném odběru piva
h Y
. telova plvo,varu, jest vnucený pachtýř oprávněn k rekursu ~ ts~Vf4~~~~
Pa1mare

VIZ

ad,:okat (odměna).

,Papíry cenné viz cenné papíry.
Parcely:v d;ažba po parcelách ve smyslu v}"rnosu ministerstva spravedlnosti uveřej
n~~eho ~a str. 1?7-159 Věstniku ministerstva spravedlnosti z r. 1910 není
pnp~stn~, vede-ll se ~xekuce ~a čá~ti knihovního tělesa čís. 13.470. '
byl-li vyk?n. povolene" ::nucene drazby omezen jen na část knihovního tě~
lesa (k!:r~)e~t P!?pustena ze Záboru), nejde závadu k níž mohl rekursn'
'
1
soud pnhhzetl z uradu čís 13520
ParičnÍ lhůta viz lhůta parič~í.· .
Patent: veš~eré fo1ároky podle § 96 pat. zák. nebo některé z nich může poškozený
~PllabtnovatI ~uď v jedné žalobě, nebo po případě každý zvláštní žalobou'
~a o y tyto JSou zcela samostatné čís. 13.704.
'
zaIJlba,§ ~b2Y ruš~tel uzn~l ~ate,fo1tová. práva žalobce, jest žalobou určovací
p~ e.
~ c.. r. 6.; pzavm zaJem Jest odůvodněn již rušebním činem odpurcovym; Je-li te,!to nar.ok ~a uznání; uplatňován spolu s ostatními nároky
P?dle § 96 'I:at.. z.ak., nejde Jen o otazku pfedurčující pro ostatnÍ' nárok .
narok na u!ce~1 Jest .do~tatečně individualisován přesným označením p~~
!entu, do n~hoz se pry zasah stal čís. 13.704.
Jest pone,chan,C: volnému" uvá~en~ soudu, zda má býti vyžádáno dobré zdání
~~tenttO~leh"o urad~, ~dyz slysem znalci podali o patentu posudky které se
lame ra ne rozchazeJí čís. 13.704.
'
patron~traadPooz,em,kkova)' reforma viz pozemková reforma (návyza on.
Paušalování
z a p r á cep ř e s č a s v·IZ d
.
hod i odměny
II n á.
o a pb
r a c o v'
n lOS m 1-

°

Peněžitá Pt~hled~vka (§§"

370, 379 ex. ř.) viz ex e k u c e z a j i š ť o v a cíp r o
za Imnl opatrení
'
Peněžní ú~ta~: ~k.lva d ~ í, k,~ í ž k Y viz k n íž k y vk I ad n í.
~:.~·f.Jne uctUpCI (vl. nař. čís. 87/1918) viz záruční prohlázá'končÍs

128/1924seneztah'

~~fn~á~:~éj:~I~t~~~n~e~ ~:nirj~Ó:e~tJ~č~~o~~f'~o~oo~oP~2L~~~v~u b~f~e~~í j~~~

~oudy, vyřizujíce opověď

'v

jsou oprávněn
k'
.
druhu, že jeho
o mezent,v~ smyslu, §.19 z~kona čís. 44/1933 čís. 13.439.
p
ob:hodovan! s cennymt 'papIry a losy jest činností 'bankéřskou čís 13439
ense: nični.
zel e znl'č n í h o z a m ě s t n ance VI'Z zamestnanec
'"
.
.
•
železk

rejstříku

J~ž má ?ýti zapsán, jest takového

z);z~n~~~~i6h~dtaf;v~%~

v prohlášení manžela j'm
až do rozvodu manž.~l~tvf er,oj~~uJe s;>:,hl~s s tím, aby jeho manželce byla
stup (cesi) čís. 13.474.
y.p a ena cast Jeho pense, nelze spatřovati pov

•

•

..
"
~
bylo-li v služební smlouvě zaměstn
a pensionování mají platnost občas~~c~~en ..z~ru~e~o! ze pn Jeho propustění
úředníky a v pensijním dekretu b 1 nSlln~ pre .pISy' ~r~ státní a zemsl<:é
»pokud nebude kryta ensi'ními Y..!i zames nancl pnkazana pense potud,
není tím stanoveno obdob~é lžifíOZI!kYh u Vseobecné~o pensijního. ústavu«,
státních úředníků nýbrž jest u r vsec ~o.:e~ o pr~vech. a povmnostech
pense ste'ně . k' kd b b
l;n ,zames flanCI zarucena Jen určitá výše
v

"'.

y

y

zaměstfla~ci 'z]ap~nse ~eKo r~v!r~~;mdů~~~~íke:n; !l:~rá~el-1i zaměstnavatel
oprávněn, jde o vědomé .placení n dl h
vyloučena čís. 13.673.

'. ac ve ~, ze by k tomu byl
e u u a Jest kondikce toho, ('o placeno,

Pensijní fond: zaměstnanců vídeňské banky; pokud ne~! sociálně-,pojišťovacím
ústavem ve smyslu § 31 čís. 3 zák. o ochr. naj. č Is. 13.359.
pojištění viz p o i i št ě II ~.~ e ~ s ~j n í . . . .
_
_
ústav všeobecný viz pOJlsten1 penslJn!.
perpetuatio lori viz l' ř i s I u š n o s t (§ 29 j. n.).
Pes: utracení jeho v honbišti čís. 13.445.
Pisemmi forma viz for m a.
Pivo: 'P o d s u dni c k á sml o u v a viz tam ž e.
p r a v o v á r e ční c i viz tam ž e.
.
.'
. převzetím knihovního dluhu ze zápůjčky rposkytnuté" plvo.vare~ hoStI~lskemTu
nebyl o sobě převzat i závazek hostinského k odberu pIva vyhradne z veřitelova pivovaru, a ke splacení dluhu jen příplatkem na kupní' cenU za
odebrané pivo čís. 13.363.
,,' - .
. '
ručení nabyvatele podle § 1409 obc. zak. nevztahUje se na osobn~ zavazky
zcizitelovy, jež podle své povahy -převod nepřipou~tějí; neyztahu]~ se ~e
iména na závazek zcizitele Ike splácení zápůjčky Jen odberem piva c I' s.
~3~
..z
uzavřel-li věřitel (majitel pivovaru) s vlastníkem domu smlouvu, podl,e nI.
dočasný nájemce -hostinské a výčepnické živnosti v domě provozovane me~
věřiteli k umoření zápůjčky, jím vlastníku domu povolen~, a k. zapraveni
úroků z knihovních pohledávek odváděti z každého hektolttru pIva v hostinci vyčepovaného určitý .pení'Z, nelze, byla-Ii na dům zahájena vnu~ená
správa, vyhověti jeho návrhu, že se vnucená správa nemá vztahovatI. !1~
platy které nájemce hostinské a výčepnické živnosti odváděti má věnteh,
a by' ohledně těchto platů exekuce byla zrušena (omezena) čís. 13.62~:
proti usnesení exekučního soudu, vyhovujícímu návrhu, by vnucený pacht~r
hostinské. a výčepnické živnosti byl upozorněn na závaznost smlouvy o vylučném odběru piva z navrhovatelova pivovaru, jest vnucený pacht)'ř oprávněn k rekursu čís. 14.065.
Placená dovolená viz d o vol e II á p I a cell á.
Placeni: vý:.konnému orgánu viz exekuce (§ 25 ex. ř.).
kvitance viz tamže.
k zániku sm"ě"nečného dluhu zaplacením není třeba, by plátci byla vydána
kvitovaná směnka a .po případě i protest pro neplacení čís. 13.195.
zaplacení ~pohledávek odkázaqých na nejvyšší- podání nenastává již složením .nejvyššího podání, aniž tím, že vydražitel byl ·od složení nejvyššího
podání z důvodu vlastních pohledávek zproštěn; zaplacení nastává teprve
provedením pravoplatného rozvrhového usnesení, až se přikázané částky
oprávněným na kvitanci vy.platf.; kde k hotov.ému zaplacení pro konsolidaci
nedojde, jest rozhodujícím okamžikem pro zánik pohledávek teprve, že rozvrhové usnesení nabylo právní moci čís. 13.427.
zavázal-Ii se manžel soudním smírem, že bude platiti výživné .pro dítě manželce, nez.prostil se 'závazku ze smíru tím, že složil výživné pro dUě do sirotčí pokladny; lhostejno, že se toto složení stalo za exekuce k vydobytí
výživného, v níž bylo vymáhajícím věřitelem dítě zastoupené manželkou
jako opatrovnicí k činu čís. 13.510.
placením jednou pokladnou státu druhé jeho pokladně nenastává pro stát
hospodářský výsledek spojený s placením po rozumu § 1412 obč. zák.;
nezáleží na tom, že toto placení bylo přivoděno tím, že jedna pokladna jako
vymáhající věřitelka provedla exekuci zabavením a .přikázáním pohledávky,
kterou měl její dlužník za jinou státní pokladnou čís. 13.585.
k placení cestou soudní exekuce musí rozvrh'ový soud sám přihlížeti, aniž
tu má místo poukázáni odporu na pořad práva (na pořad správních stolic)
čís. 13.920.
§§ 1415, 1416 obč. zák.: byla-Ii ,při jednotné pohledávce ze zápůjčky, jejimž
příslušenstvím jsou úroky a útraty soudního řízení, pro část útrat zahájena
samostatná exekuce a také k vydohytí jistiny s příslušenstvím byly povoleny
dvě exekuce, byla jednotná jinak pohledávka rozložena v několik pOÍožek,
v
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jež ma.ií se zřetelem k vedeným exeku' n
';.·t
ského hlediska a jest tu obdobně
~r~l .o~ §sa§mostatnost s hospodář_
e 1 S. 13.273.
I plť plSll
1415 a 1416 obč, zák
~ástka vymáhaná exekucí, v níž je dražb
.. ~.

použfr

Jest pro dlužníka tíživějším dluhem než č ~st~stanov~n~ JIZ na b,hzký den,
bezprostředně nehrozí třebaže tu jde a 6í~' mc z !Dll zatlm dražba
č~~~ka,. ohledně níž hr~zí draŽba, jest be~úr~~n ~ ~~ky 1 zur~čitelné, kdežto
ver}tel 1:5t povinen (§ 1416 obč. zák.) použiti zaas~~ns; 3.273.
~
.
k. ~hrade splatné již vyrovnací hroty či s. 13.198
yeh mu penez nejprve
~Izlho dluhu: zaplatila-li pojišt'ovna po'istník
.".
sk~zenou zaviněním třetího :plnila m~teriel~v,p.oJ~stno~ l~odnotu ~a vec po_
kahv dluh cizí, a nejde o případy §§ 1358 ~ 1~2~ o~I?al~e ~l~stm dluh, niPlatební příkaz směnečny viz smě n k a
o c. za~. Cl s. 13.272.
upomínací VIZ u p o nI í na c í' rl Z e n 1.
PJatno~t s~ouvy viz ne p I a t n o s t s m I o II V y.
Platovy zakan viz zaměstnanec státni žele
.. ,
Platy·
k
v
'
Z'Olcnl
• ex e u Cen a ne viz ex e k u ce (§§ ?90
'I
'
Pletichy p" dr "b', A ,
•
a 11 a s , ex. ř.),
n
az e. u vor s k y rl e k ret čís 277/183" b
1/1933 sb. z. a n. viz dra ž b a '
o s . z. 5., zák. é í, s.
Plná moc: : o z s a h: ve zmocnění ku p~Odeji není mim
v'
d
I zm?cn.ění k přijetí 'kupní ceny čís. 14.033. o pnpa' § 1030 obč. zák
presumpbvni: pokud nelze v žádosti dlu'"zn 'k
!ř?vati zmocnění věřitele 've Sm)ISlu §, a10002zPo~latn~noll kvitanci SI~a:
CI s. 13.731.
obc. zak. ke zpoplatnem
z právních jednání, jež ueavirá obchod '
y.
ubytováni na obchodních cestách
y. 111 }m.o~nenec pn stravování a
na obchodních cestách jest z ravi~1 pn n~Jll:na~1 dopravních prostředkll
nikoliv principál' Ihost~jno ž~ si oba hzaJa~an Jen yobchodní zmocněnec,
osobně učinil, ďá napoto~ nahraditf ~r.l11. z~ocnene~ tyt? výlohy, jež
o t~m, že jeho zmocněnec předsevzal tl~~~,~ em ,~ ~e. pn~c~pál vědě!
platil anebo že je neuhradit čís. 13.969
pra\ 111 jed naol a za ně
procesní: čtrnáctidenní lhůtu § 36 c y
..
"'"
sení soudu, jímž byla vzata na· :ěd~~~s~ 'pocl!a~J Od~ dne,. kdy usneru~eno stranám t í s. 13.701.
I vypovcd pine mocI, bylo doIhutu k odvolání jest počítati od d, y .
kám právního zástupce třebaže orucen: J?jzsudku ~prvého soudu k fU":
strana, byvši soudem výrozuměna vYPove: s~rane, plno~ moc, když
nařízení soudu by ustanovila co o \:Xp'oveze m .plne mocI, nevyhověla
čÍs. 13.701. '
neJ nve noveho právního zástupce
prá":,ní. zástupce,. jenž. vypověděl straně plnou moc
' pokládá se proti
odpurcl a soudu 1 nadale za zmocněnce stran
Pln' I
soud~ 'zřízení nového zástupce čís 13701 y, pokud nebylo oznámeno
en: n e m o z n o s t viz tam ž e.
'..
splatnost viz tarnže
jinak viz pIa cen í.
.
Plody: ve smyslu § 1101 obč,
'
z a k. viz z á s t a v n j, p r a' vo
'k
POb ocni závod viz filiálka.
za on·ně.
Počátek lhůty jviz I h ů t a.
v

v

v

y

Podáni: op r a v a, je h o (§§ 84, 85 C, ř, s, viz tam ž e
u sou~u: zasllka, převzatá podle § 63 >edn
prednostoll !Soudu,k odnášen· za's'11k . f. soudntm znzencem určeným
,
.. d
,1
I e
na soud a vykáza y,
mm~ ura II odnášecí knihou, jest tímto k
;v'k
~sIm se poštovsamym a jest ji pokládati za odanou ° amZl emy pr~vzata sOudem
podatelny soudu čís. 14.024 P
II soudu, trebaze nedošla -do
za1oby: u nepřÍ'slušného s~lldu a § 232/3
'
n o s t.
c. f. s. viz pří s I II šPOddlllŽm'k: stá t j a k o pod d I u ' n ' k '
Z
I VIZ exekuce (§ 295 ex. ř.).
Y

y
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s I o žen í n a s o II d ě (§ 307 ex. ř.) viz tam ž e.
proti usnesení exekučního (rekursního) soudu v otázce, zda částka, již
složil poddlužník podle § 307 ex. ř. na soudě, není předmětem exekuce
a má býti vrácena poddlužníku, má i poddlužník právo k rekursu, bylo-li
rozhodnuto ve smyslu mu nepříznivém či s. 13.762.
právo elektrárny k rekursu proti usnesení, jímž byla k vydobytí peněžité
pohledávky -povolena exekuce zmocněnim k v~rpovědi smlouvy dlužníka
s elektrárnou o dodávání elektrického proudu -č í s. 13.798.
bylo-li povoleno přímo .přikázání pohledávky k vybrání bez předcházejícího
jejího zabavení, jest poddlužník oprávněn k rekursu i proti usnesení povolujícímu přikázání k vybrání čís. 14.020.
poddlužník nemůže .proti vymáhajícímu věřiteli, jemuž byla dlužníkova pohledávka přikázána k vybrání, uplatňovati námitky, které by snad při
slušely dlužníkovi z jeho vlastniho právního poměru k vymáhajícimu vě
řiteli, zejména nemůže, když sám celou přikázanou částku vymáhajícímu
věřiteli ještě nezaplatil a když vymáhající věřitel nepožaduje vke, než jest
podle příkazního usnesení oprávněn požadovati, namítnouti, že pohledávka
vymáhajícího věřitele za dlužníkem byla již jiným způsobem uspokojena
č i s, 14,034,
Poddolování viz hor y.
Podíl členSký viz s p o leč e n s t v o výr o b n í a h o s pod á ř s k é.
ideální viz sp o leč e n s tví s t a t k ů.
na zisku o b c hod n í hop o moc n í k a viz o b c hod fl í p o moc n í k.
Podmínka: zmaření výminky smluvní stranou, která v případě jejího splnění by
byla povinna k plnění, se rovná samému splnění výminky čís. 13.267.
byla-li pachtovní smlouva o hostinské žívnosti uzavřena ,pod podmínkou,
že Ipachtýř -bude Jako takový schválen, a provozoval-li pachtýř živnost ještě
dříve, než úřad živnostenský ho jako pachtýře schválil, jde o podmínku
rozvazovací a pachtovní smlouva zanikla, jakmile usnesení okresního úřadu
o neschválení pachtýře nabylo právnÍ' moci čís. 13.708.
kupní smlouva o zabraném majetku, sjednaná ještě za platnosti § 7 zák.
čís. 215/1919 v původním doslovu jest platná, avšak uzavřená pod rozvazovací výminkou čís. 13.854.
plnil-li kupitel závazek ze sprostředkovatelské smlouvy ještě než se rozvazovaci výminka dostavila, nevymíníc si vrácení, kdyby Se rozvazovací výminka dostavila, nemůže se, dostavila-li se rozvazovací výminka, domáhati
vrácení placené částky ani 'Podle § 1431 obč. zák., ani podle § 1435 obč.
zák. čís. 13.854.
provedl-li ten, kdo koupil ,přídělový statek, opravy (adaptace) obytného
stavení dříve, než bylo rozhodnuto Státním pozemkovým úřadem o schválení koupě, nebyl bezelstným držitelem statku čís. 13.870.
pokud nejde o nemravnou výminku, zavázal-li se otec ve smíru platití nezletilému synovi výživné pod rozvazovací výminkou, že se syn po určitou
domu nevrátí do místa otcova pobytu č i s. 14.010.
Podmínky dražební viz dra ž b a (§ 145 ex. ř.).
pojišťovaci viz pojištěni smluvní.
Podnik obecní viz ob e c n í 'P o dni k y.
Podnikatel provozní (§ 1 odst. 3 aut. zák.) viz a LI t o rn o b i lov Ý z á k o n.
Podnikový úraz viz pojištěni úrazové.
Podpacht viz smlouva nájemní.
Podpis směnky viz smě n k a.
advokáta: i v řízení pro pokoutnictví musí býti písemný rekurs opatřen
podpisem advokáta; lhostejno, že pokoutníku nebylo lze, by si z vyšetřovací vazby obstaral podpis advokáta čís. 13.551.
ve věcech pracovního soudnictví (zák. čís. 131/1931) nemusí býti rekurs, a to ani rekurs k nejvyššímu soudu, podepsán advokátem č i s.
13,744,
Podrobení se žalobnímu nároku: k závaznosti projevu strany o podrobení se žalobnímu nároku, učiněného při roku za projednávání sporu, se nevyžaduJe,
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by by.! I?řijat odpůrcerp, ani by od ůrce II r
••
odvolam takovéhoto platně uči P'h
a~rhl vydanI rozsudku pro uznání'
Podstata úpadková viz k o n k II r s nene o projevu Jest vyloučeno čís. 13.258:
Podsudnická s~ouva: k příslušno~ti pracovních
o
•
~.
podsudntcké, šlo-li podle obsahu
I
sou~~ nenalezl' spor ze smlouvy
~atele čís. 13.641.
srn ouvy o emnost samostatného podniPOhledavka: e xl e k II cen a TI i viz ex e k II C e
postup její viz tamže
placeníviztamže'
Z a poč t e TI í viz t a ~ Ž e
ka~Cní viz hypote,ka kauč"ní
k",~ovní: při rozvrhu viz dr~žb a
.
sol.l~rní vi~ s o 1i d á r TI o s t z á vaz k II v II II cell a II e m o v i t o s t i.
vzaJemná VIZ započtení
.
POhřebni ústav: přemlouvání rodin" zemřel" ch o
. _,
před úmrtím neho po úmrtí v
"SOb .V: Jejich bytech. bezprostředne
mu byly svěřeny pohřební v 'kon tne ~aJ'tel~n:t, pohřebn~110 ústavu, Dy
vyhledávání obj'ednávek po.hr'feb Y, n,a:kblz~m yzdy autem zdarma llři
Y' Yv Y
mc h u ,onu Jak'" .
db'
' o Oz 1 Poskytování ne.
pnmerene vysokých slev příčí
utratr: ..,p;o ně není věfiteli' vYhra::no o /y~ m;aVU!ll soutěže čís. 13.845.
Jmem a není úkolem soudu b
tas avm. ,~~avo na pozůstalostním
.
't tá I
' Y se s aral
Jejich zaJ~s
"VtY,
I o II ra Cl nemoce a o jiných p' II ď k' h
elH; totéž platí
14.000.
01 e av ac , za :než děti ručí čís.
Pojištěru'
smluvní: z á k o n n é z á s t a vn'
.
z~stavni zákonné práv i prayo padle § 127 poj. f. viz
am př~d účinností § 7 odst 2 °oP ~ a I e é§ }O ,~ll t zák.
náno, ze se pojištění má vztahbv1ti r.. nent Pbreka~ky, by nebylo ujedťovací smlouvy čís. 13.696.
I na do u pred uzavřením pojiš~zavírání smlouvy: třebaže manžel
..
Jménen:, učinil tak i jménem rnanž~l~depsal POj~st~ý . náY~h Jen svým
nebo firma navrhovatele« uvede' . y; zodpovedel_h otazku »jmeno
se ma~~el sP~luzavázal pojiŠfov~~ ~~fn obou mapželů; ,okolnost, že
?Y YP,Ojlsťovacl smlouva neb la ve ,ouvo~" nep! na zavadu tomu,
lIDeUJ podle § 1238 obč záJk Yuz v vY~onu radne správy manželčina
. vavrena
'.
j.'istné
premle
tomt I za
Y' manželku
dY:"
,ne de'I 1t e Inost po. sun;y a Ipojlsrné
Je;-h manzelka již pojištěna rof. o. pr~pa e C! s. 13.818
navrh učiněný manž€lem jin~ p~j'e~vll1I~el1!l1 rucenÍ, není pOJišfovací
J~tku podle § 1238 obč. zák., zaslal~_I?vne.. v~konem řá~né správy maJIst~U podle onoho nezáva~ného p .. ~Oj.l~tovna manzeIce přes to po~abl~~u manželce; neodpověděla_Ii OJ1S ~e o návrhu manžela, učimla
jala Jl a nedošlo k pojišt'ovací smlo:va...nzye!ka In...,a tuto nabídku, nepřtspolup 'I"t" .
e c lS 0941
oJ s em (kolektIvní Pojištěn')'
. "
. .
t. zv. yedy~ucí POJlšt'~vny čÍs. 13~4g,9:ravnl POvaha; právní postavení
vedl~:-h pn spolupojlstění vedoucí
.... ,
v
s ~~J~stník~m, přijímala veškerá jehoPO~~~?,":.na. vesk.erou korespondenCl
P
aS~llI, ba 1 nabídky na zrněhy
pOllstovacI smlouvy s účinnost'
sama pojistníku sdělovala Jest ' ~ pryo pO.druzné pojišťovny a vyřlzeuf
něn.~ přiJímah i výpověd' 'pojiš/ va~ovatl vedOll~í))ojišt'ovnu za zmocPOjlsťovny čís. 13.500.
ovacl Srn ouvy s tlCIllflOstf pro podruŽo?
p'~kud I?řihláška .pojistníka, Jížy přihlašu'e
v
'
_.
J1sťovaclch podminek k pojišt ,
,J . ve smyslu vseobecných PO~
, době .po tOth, Co přestal b' ti v~~~t ni~vy Sl~OStroj. nabytý ve stanoveúé
yztahuje, ,jest. návrhem In/ uzavřenní ~rn ,SIios~!:o}e, n~ nějž Se pojištěni
Jen návrhem na pOkračování a
v
Ove ~OJlstovaCI smlouvy nikoliv
~ilo~troj čf s. 13.173.
na prenesem původní s~!Oll\ry 'na nový
ud~J nebezpečenských okolností· z
y .
.. .
vacI, smlouvu, obmyslně, že {)d~í~~~cel-It .PYJ...ls~n~~, .uzavíraJe pojišfo..
a vyplatu požárnkh náhrad jinou
..~ t' POllstem Jmymi pojišt'ovna,rn:'
pOJls, ovnou, ne~o~ppv~d~y, -v. tomt~
v

-

v
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směru

otázky pojišťovny úplné, jde o zatajení závažných skutečnosti
pro posouzení risika, jež mělo vliv na rozhodnutí se pojišťovny o při
jetí návrhu čís. 13.501.
rozhodčí soud: ustanovení pojišťovací smlouvy spolku, že k oznámení
o škodě bude škoda vyšetřena zvláštní vyhledávací komisí, jejíž výsledek jest podkladem pro pojistníkův -nárok, když s nim obě strany
souhlasí a souhlas podepsáním protokolu potvrdily, není na překážku,
by se pojistník před vyšetřením škody onou zvláštní komisí nedovolal
řádných soudů žalobou o plněni čís. 13.368.
pojistník jest v každém případě oprávněn žalovati o plnění pojistného
nároku u řádného soudu, i když pojišťovací podmínky mají ustanoveni
ve smyslu § II odstavec 2 zákona o pojišťovací smlouvě, že výše nároku je vyhražena rozhodčímu soudu čís. 13.848.
promlčení a pod.: při nároku pojišťovny na zaplacení dohových slev
z ročnkh premií jest počítati tříletou promlčecí lhútu od konce roku,
v němž pojišťovací smlouva zanikla čís. 13.620,
podle § 232, třetí odstavec, c, ř. s. (čl. II. čís. 4 zák. čís. 23/1928) zachovává se včasným podáním odmítnuté žaloby u soudu procesního
i lhůta stanovená pojišťovacími podmínkami k podání žaloby čís.
13,835.
podá-li pojistník žalobu o z;ištění, že jeho nárok proti pojištěnci jest
důvodem po .právu, musí prokázati právni zájem na zjištění podie § 228
C, ř. s.; odmítla-li pojišťovna plněni, jest právní zájem pojistníka v tom,
že, nezažaluje-li ve lhůtě v pojišťovacích podmínkách podle § 20 zákona o pojišťovací smlouvě uvedené, pozbude nároku, a může žalovati
o zjištěni i kdyby mohl .přímo žalovati o ,plnění, rozhodl-li se ponechati
rozhodnutí o výši odškodného rozhodčímu soudu; pakliže pojišťovna
neodmítne plnění, není právniho zájmu na zjištěni nároku a pojistn~k
není oprávněn žalovati o určení, i kdyby se rozhodl svěřiti rozhodnutí
o výši nároku rozhodčímu soudu; neodmítla-li pojišťovna plnění způ
sobem v § 20 zákona o pojišťovací smlouvě uvedeným, nýbrž ve sporu,
zahájeném o určovací žalobě, popřela celý nárok, nemá pojistník rovnež;
zájem na určenÍ' a jest jeho žalobu o urcení zamítnouti čís. 13.848.
nárok pojistitele proti pojistníkU na náhradu (§ 1042 obč. zák.) toho,
co pojistitel vy.platil poškozenému za pojistníka, který měl tuto částku
podle pojišťovací smlouvy proti zákonné povinnosti ručební platiti ze
svého, promlčuje se ve třech letech čÍ' s. 14.009.
dobová sleva: domáháno-li se žalobou zaplacení dobových slev z roč
ních ,premii z několika pojistek o samostatných pojišťovacích smlouvách, o nichž byla vydána zvláštní, 'pojistka, jde o samostatné nároky,
z nichž jest s hlediska přípustnosti opravných prostředků posuzovati
každý zvlášť ,č ís. 13.620.
je-li požadováno vrácení dobové slevy z několika pojistek, jde o samostatné nároky, jež jest s hlediska přípustnosti dovoiání (§ 502, odstavec
třetí, c. ř. s.) posuzovati každý zvlášť; je obchodní zvyklostí, že se při
výpovědi pojišťovací smlouvy před uplynutím smluvené pojistné doby
dobová sleva vrací ČÍ-s. 13.928.
měna: proti tuzemci, uzavřevšímu v roce 1908 smlouvu o životním pojištění v markách říšskoněmecké měny, platí říšskoněmecký zákon, týkající se znění bankovního zákona ze dne 1. června 1909 (ROBl. S. 515),
jakož i úprava říšskoněmecké měny, k níž došlo zákonem ze dne 30,
srpna 1924 (ROBI. II. S. 254) čís. 13.193.
prodlení v placeni premie:· ustanovení pojišťovacích podmínek, že -pojistník jest povinen zaplatiti premii v době, která jako počátek pojištění
v pojistce jest stanovena a že pojistitel jest prost závazku plniti, když
pojistná událost nastane, než premie je zaplacena, platí jen, když pojištěnÍI začíná uzavřením smlouvy nebo po něm; platí-Ii smlouva i za
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předchozí, jest tím premie odsunuta až do dOby, kdy
smlouvě
a následky neplacení nastanou teprve, neni-li podle
míe včas zaplacena čís. 13.696.
dObu
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dojde ke
toho pn'-

ke smluvené propadné lhůtě nelze přihlížeti z úřadu čís. 13.818.
pojišťovna nemůže zrušiti smlouvu, zaplatil-U pojistník prémii teprve
po třicetidenní lhůtě, nevyvozovala_li tento dósledek ani v dřívějších
případech, ,kde pojistník platil premíi rovnčž až po třicetidenní sečká
vaci lhůtě; chce-li pojišt'ovna (při životním pojištění) vyvoditi dusledky z Opozděného plnění premie, musí tak učiniti ihned, Jak o zapla_
cení
zvěděla, a nesměla čekati, až zvěděla o smrti pojistníkově čís.
13.9n

průpadná

doložka: neobsahují_Ii pojišt'ovací podmínky výslovné ustaTlOvení, že pojistník jest povinen za trvání pojišt'ovacího poměru přec1
vejitím v ,druhé pojištění si vyžádati svolení původní Pojišt'ovny, ani,
že pojistník jest povinen ohlásiti POjišt'ovně, že uzavřel pOjištění týchi
věcí u jiné Pojišt'ovny, nemůže si pojišt'ovna v podmínkách ustanoviti,
že
vejitím pojistníka do dvojitého pojištění zanikají jeH závazky čís.
13.39l.
stanOVÍ-ii všeobecné pojišt'ovací pOdmínky při pojištění proti povinnému . ručení, že se oznámení o pojistné příhodě má státi do určité
doby, co třetí osoba mimosoudně přivedla svůj nárok proti pojistníkovi
ku platnosti nebo, bylo-li pro čin, na němž se nárok zakládá, zahájeno
trestní- řízení, jest zahájení trestního řízení Oznámiti do téže doby bez
zřetele, zda poškozený mimosoudně náhradní nárok již uplatiíova! čili
nic, nelze s oznámením o zahájení trestního řízení čekati, až dOjde
i k pozdějšímu uplatňování náhradních nároků; pokud opomenutí oznámení zahájení trestního řízení nemělo vliv ani na zjištění POjistné pří
hody ani na zjištění neb objem plnění závazku Pojišt'ovny čís. 13.608.
stanoví-li všeobecné pojišt'ovací pódminky, že ztráta nároku pojistníka
na náhradu škody nenastává, když při vyšetřování škody úmyslně neb
z hrubé nedbalosti učiněná nesprávná udání neměla vliv ani na zjištěni
příhody ani na zJištění neb objem pojišt'ovatelova plnění, jsou takto
kvalifikovanými nesprávn)lmi udáními míněna jen ona, která mají vliv
v neprospěch Pojiš-Covny, nikoli v neprospěch pojistníka; rozhodujícím
jest, zda podle nesprávných lldání by byla měla pOjišt'ovna hraditi, více,
než byla povinna podle poJišt'ovací smlouvy při správných udáních
hraditi; pokud tomu tak není, přiznala-U-pojišfovna následkem nespráv_
ných udání z benevolence za shořelé zboží, které bylo označeno jako
vlastnictví- pojistníka, něco více, než by byla za ně přiznala, kdyby bylo
bývalo správně udáno, že i ostatní shořelé zboží jest vlastnictvím pojistníka a Ilíkohv zbožím do komise daným č i s. 13.653.
nemííže-li pojistník dokázati, že porušil závaznost uloženou mu v § 32,
odst. druhý, zákona o poj, smlouvě bez viny, jest nicméně oprávněn
zbaviti průvodní doložku účinnosti námitkou a dtlkazem, že porušení
závaznosti nemělo vliv ani na vznik pojistné příhOdy, ani na objem
pojistitelova plnění čís. 13.906.
ustanovení všeobecných pojišt'ovaeích podmínek, Ohsahující úchylku od
ustanovení § 32, odstavec druhý, zákona o poj. smlouvě v neprospěch
pojistníka, nejsou závazná čís. 13.906.
není povinností pojistitele, by namítal, že opomenutí Oznámení o dopojištění mělo vliv na jeho povinnost k smluvnímu plnění, nýbrž musí
jen dokázati, že pojistník oznamovací povinnost porušil a že důsledkem
toho pozbyl podle průpadné doložky nárok na náhradu; chce-Ii l:5e pojistník vyvíniti neb omluviti, musí dokázati nevinu neb omluvu a, nepodaří-li se mu to, jest jeho povinností, by dokázal, že přes to jest
jeho nárok po právu proto, že bud' závaznost, vyžádati si svolení pojistitele, nebyla převzata z důvodu zmenšení nebezpečí nebo k zamezení vyššího nebezpečí nebo že porušení závaznosti nemělo vliv ani
na vznik pojistné příhody ani na objem plnění či s. 13.906.
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ustanovení § 1 vl. nař čís 156/192

.

P.ojišťovací POdmínky 'z d~by Platn7oi~st p'r~:,:~~lem nutícím; obsahují_li
nlS~,ers~ého nařízení Č. 2122/1'908 usta
dr:'ve]slho, .prní zrušeného mi-

na nze!ll, nelze se ustanovení toho o~ovJnt ~~~oruJlcI onomu vládnímu
dovolavati;, nastala-li škoda po účinn \ ntdu~l!lnost!, vládního nařízení
1927) platl
ní vládní nařízeni bezoso' va ntho nan~~~í (po 25. říjnu
~~ravovala samopodíl pojistníkl:'!V p-'ed ,h!~du, ~da yOJ}stovací smlouva
CI s. 13.942.
r
Uctnnosh vladntho nařízení jinak
Pojištění
nemocenské viz pojištění so ., I .
Cla nI'.
vere]nych zaměstnanců (zák ~'2
_
povolením exekuce zabavení~ CIS. v.ť:!/l9~,')): pokud pravoplatným
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proti Léčebnému fondu veře' yrls usel] za dodané léky a léčiv~
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úmluva mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, jíž se přesunuj\;' na
pensijního nebo nemocenského pojištění větší než zákonem
stanovený podil na placení pojistného, jest neplatná či s. 13.828.
do nároku na pensi proti majiteli zabraného velkostatku jest započitati
drahotní přídavek k invalidnímu důchodu, poskytovanému zaměstnanci
Všeobecným pensijním ústavem, byly-li drahotní přídavky podle norem
na velkostatku započítatelné nebo z pensí obvykle sráženy, a starobní
důchod, jejž po,bírá zaměstnanec od fondu pro zaopatření zaměstnanců
velkostatku či s. 13.872.
. pojem prací převážně duševních; strojnik, jehož úkolem jest řízení a
obsluha strojů a jenž musí na topiče jen dozírati proto, aby mu tyto
vlastní úkony umožnil, nekoná práce převážně duševní či s. 13.676.
předpoklad § 5, odstavec třetí, zák. čís. 89/1920, by smrt nastala následkem podnikového úrazu, je splněn jen, byl-li usmrcený v době
úrazu v zaměstnáni zakládajícím pojišťovací 'povinnost podle zákona
o úrazovém pojištění v podniku, podléhajícím úrazové pojistné povinnosti podle tohoto zákona čís. 13.971.
dopis Všeobecného pensijního ústavu, v němž tento prohlásil, že se
účastní léčebné -péče pojištěnce a že přejímá poměrnou· část léčebných
nákladů nemocenské pojišťovny, jest považovati za »zavedenÍ« léčebné
péče ve smyslu § 49 zákona; nesejde na tom, jakým způsobem nosite1
pensijního pojištění léčebnou péči provádí, zda tím, že léčebnou péči
převezme vůbec a žádá pak od nositele nemocenského pojištění ,poměr
nou náhradu nákladů, či Hm, že pfistoupí k léčebné péči nemocenské
pojišťovny a se poměrným dilem súčastnÍ nákladů; nositeli pensijniho
pojištěni jest ponecháno na vůli, aby si vybral, který ze způsobl! mu
lépe pro Jeho léčebnou péči vyhovuje čís. 13.714,
předpokladem bezúčinnosti výpovědi podle § 55 zakona čÍs. 26/1929
jest, že léčebná péče v odborném ústavu léčebném nebo v lázních pod
lékařským dozorem byla skutečně zavedena; byla-li žádost zaměstnanec
o léčebnou péči zamitnuta, není výpověď bezúčinná, třebaže byla dána
po podání žádosti čís. 13.612.
propuštění zaměstnance není bezúčinné (§ 55 zák čís. '26/1929), tře
baže k němu došlo až po podáni žádosti o povoleni léčebné péče,
stalo-li se proto, že zaměstnanec nekonal službu po více než šest t)'dnu,
v kterémžto mezidohí nebyl ještě podroben léčebné péči či s. 13.909.
uznal-li pensijní ústav, aniž jeho výmě1Y byly napadeny opravnými
prostředky, zaměstnance za zaměstnance povinnému pojištění podléhajícího a přiznal-li mu dusledkem toho zaopatřovací důchod podle pfíslušných zákonu, váže toto rozhodnutí i SOUdy při řešení otázky, zda
na duchod zaměstnance platí ustanovení § 118 odst. (2) zákona čís.
26/1929 a zda zaměstnavatel není- oprávněn si započísti na své smluvní
plnění stanovené v pensijním dekretu částku, 'Ů ,kterou byl důchod zaměstnance podle § 177 zak. čís. 26}1929 zV~lšen čís. 13.673.
zákaz započtení na smluvní plněni ve smyslu § 118 odstavec (2) zák.
26/1929, neplatí. má-li podle § 177 a) zákona čís. 26/1929 v doslOVl!
čL I zákona čís. 125/1931, býti provedeno zvýšení dávek pensijního
pojištění soukromých zamě,stnalnců ve vyšších službách odpovídají-cí
započtení poloviny nepojištěné služehní doby čís. 14.057.
předpisem § 197 zák. čís. 26/1929 pozbyly platnosti jen právni pfedpisy upravující pensijní pojištěni, nikoliv však i instituce, zřízené na
podkladě těchto zrušených -právních norem, k nimž náleží i pensijní
ústav SOUkromých drah v Brně, ani stanovy tohoto pensijniho ústavu,
schválené a upravené na podkladě dříve platného zákona čÍ:s. 89/1920;
tyto stanovy platí až do nové úpravy čís. 13.767.
představenstvo pensijního ústavu soukromých drah v Brně jest oprávněno usnésti se na určité směrnici při stanovení pensijni základny, stanoviti podle ní příspěvky a oznámiti je seznamem zaměstnavateli, jenž
pojištěnce
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nemusil, ba ani nesměl vyčkávati zvláštní výměry pokud se týče právní
moci výměrů čís. 13.767.
zaměstnavatel ručí zaměstnanci za škodu, kterou mu způsobil tím, že
ho opomenul přihlásiti k pensijnímu pojištění (§ 5 zák. čís. 26/1929);
lhostejno, že i zaměstnanec byl oprávněn, by učinil pojistnou přihlášku
či s. 13.207.
zaměstnanec nemůže se domáhati na zaměstnavateli náhrady škody
proto, že ho odhlásil z pensijního pojištění, nepodléhal-li v době odhlášení pensijní povinnosti, ani proto, že ho o odhhišenÍ neuvědomil
či s. 13.310.
zaměstnavatele nelze činiti odpovědným za zanedbání a !lesprávné hlášení zaměstnance k pensijnímu pojištění, nevykonával-li přihlášky svých
z.amčstnanců k pensijnímu pojištění osobně, nýbrž užíval-li k tomu zaměstnance, lcterý nebyl osobou neschop.nou k tomuto úkolu a nad nímž
kana! i řádný dozor či s. 13.654.
nepřihlášení k pensijnímu pojištění není zadržením platu nebo jiných
naturálních požitků zaměstnance (§ 26 čís. 2 zák. o ohch. pom.); nastaly-Ii mezi stranami rozpory o tom, zda zaměstnanec podléhá povinnému pensijnímu pojištění, nelze v tom, že zaměstnavatel povinnost tu
neuznal a odmítl přihlásiti zaměstnance k pensijnímu pojištění, spatřo
vati ani jin~' důležitý důvod ve smyslu § 26 zák. o obeh. pam. či s.
13.919.
zaměstnankyně nemá proti zaměstnavateli nárok na náhradu škody,
ježto ji včas nepřihlásil k pensijnímu pojištěnI, nepHslušel-li jí podle
zákona n-arok na výbavné ani tehdy, kdyby byla včas 'přihlášena k pensijnímu pojištění; ihostejno, že podle prakse Všeobecného pensijního
ústavu by se jí bylo dostalo výbavného, kdyby ji byl zaměstnavatel
včas přihlásil- k pensijnímu pojištěni čj s. 13.939.
smírem (§ 1380 obč. zák.) z doby před účinností zákona Ns. 125./1931,
o náhradě škody způsobené zaměstnanci nesprávným přihlášením služného pensijnímu ústavu, nebyly narovnány i vyšší- nároky zaměstnance
podle zákona č í s~ 125/1931 sb. z. a ll. čís. 13.978.
žaloba, jíž se domáháno výroku, že eJCekuce je nepřípustná, ježto výměr Všeobecného pensijního ústavu tvořící exekuční titul byl zrušen
výměrem zemského úřadu, jest žalobou podle § 39 čís. 5 ex. ř., pro niž
jest pořad práva přípustný čís. 13..766.
exekučním titulem ve smyslu § 1 čís. 13 ex. ř. a § 72 zák. čís. 26/1929,
jest i doložkou vykonatelnosti opatřený výkaz Pensijního ústavu soukromých drah, v němž jest pojistně matematicky vypočten nedoplatek
na dlužníka připadající, kter}'m má přispěti na úhradu pojistného bře
mene; lhostejno, že se nedoplatek žádá na dlužníku najednou, nikoliv
po částech či s. 13.404.
k veřejným orgánům uvedeným v § 172 čís. 1 ex. ř., jež mají býti k rozvrhovému roku obeslány, náleží i Všeobecný pensijní ústav, je-li z exekučních spislJ, najmě z odhadního protokolu, jakož i z přihlášek jiných
veřejných orgánů zřejmo, že prodané nemovitosti sloužily podniku povinným provozovanému čís. 13.197.
sociální: z a m ě s t n a n cin e m. poj i š ť o vell viz tam ž e.
úmluva mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, jíž se přesunuje na
pojištěnce pensijního nebo nemocenského pojištěni větší než zákonem
stanovený podil na placení pojistného, jest neplatná čís. 13.828.
zprávy obecního úřadu ve smyslu § 255 odst. (4) zák. čÍs. 221j1924
v doslovu zák. čís. 184/1928, nejsou nálezy správními čís. 13.763.
·pokud pravoplatným povolením exekuce zabavením a přikázáním k vybrání pohledávek, které povinnému lékárníkovi příslušely za dodané
léky a léčivo proti Léčebnému fondu veřejných zaměstnanců a proti
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Pokladna státní: placením jednou pokladnou'
, .
P!'"O stát hospodářský výsledek spojen ,statu I druh,e Jeho pokladně nenastává
~ak.; nezáleží na tom, že toto laceni'~ s p ~cem!ll po, ro~umu § 1412 ,Obč.
Jako vymáhající věřitelka protedla exekloc'pnv~deno. tlm, ze jedna pokladna
d~vky: kterou měl její dlužník za jinou IIs~áf:í aV~~I~ a p~i~ázánírn pohlezapoved' započtení pohledávky kter - vk
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Pekladny bratrské: zaměstnanec v dole 'est
,,~~
.
ze ~an:é~o zákona a zaměstnavat~1 TI p~Jlsten pl:otl n,ásledkům úrazu již
splllll-h urazovým zákonem mu ul ž em mu .. prav nahradou škody ne-·
nosti zákona čís. 242/1922 J'sou o enol~ ohl~sovací povinnost· j za 'platm' t "
h
.
po samem zakonu vY' h ' kd"
'
. - . SIC m, v' o,z .,Jsou zaes ,~~m V: .. orn~~tvI, po.jištěni i ro \ řii a
a stan, amz se cmI rozdH zda j~e oP d?j ?k ne;nocl, I pro pnpaa Invalidity
l..eč že by dělník byl podr~ben 'iné u e ~l a, ľvale .::a:n~stnaného čili nic,
ze by používal již důchodu in~ali~níhPovInbnemu pOjl~tenr pensijnímu nebo
o ne o staroblllho podle tohoto zá-

kon ; byl-Ii zamestnanec již po samém zákonu poijštěn u báňské ~ra~rs..ké
a
nemůže se domáhati náhrady škody na zaměstnavatelt, ]ezto
pokladny
ho nepřihlásil k ,pojištění nemocenskmu a invalidnímu; .ne~áleží na tom,~ že
zaměstnavatel nebyl hornickým podnikatelem, rozhodUje Jen, zda za~e~t-:
nanec byl zaměstnán v hornictví; podléhal-li zaměsvtnanec zákonu .? 'p'~ltsten!
u báňských bratrských pokladen, nemohl se zamestnavatel prohreslÍl proh
ohlašovací povinnosti podle zákona čís. 221/1924 čís. 13.313.
výkaz nedoplatků na pojistné příspěvky k revírní bratrské pokladně, )e~ž.
není potvrzen příslušným báňským hejtmanstvím, nýbrž báňským revlr-n~m
",k řadem není exekučním titulem podle § 79 zák. čís. 242/1922 a § 1 ex. f.,;
Jhostej~o, že báňský revírní úřad byl podle § 7 (3) vl, nař, čís" 392/1922
zů
ne,deleO'ován báňským hejtmanstvím k ověřování vykonatelnosti vyka
dopl~tků na příspěvky dlužné revírní bratrské pokladně, nebyla-li okolnost
ta z exekučního návrhu zřejmá, aniž v něm osvědčena čís. 13.605.
'
pokud jest prokázati podle § 9 ex. ř. přechod závazků bratrských p.okl31de~
na nově utvořené revírní bratrské pokladny, pokud se týče na ustredm
bratrskou pokladnu č i,s. 13.743.
Pokladna sirotčí viz s i rot čip o k I a dna,
pokoutnictvi (ds. nař. čís. 114/1857): i v řízení pro pokoutnictví musi býti písemrný rekurs opatřen podpisem advokáta; lhostejno, že pokoutníku nebylo
lze, by si z vyšetřovací vazby obstaral 'podpis advokáta čís. 13.551.
Pokračování řádné ve sporu (§ 1497 obč. zák.) viz pro mlč e n í.
pokuta pořádková viz trest pořádk-ový.
_
důchodková viz důchodkový trest.
policie místni: pořad práva viz tamže (obec).
polovina ceny viz zkrácení přes polovinu.
Polsko: d o.p r a važ e I e z nič ním e z i n á rod n í viz tam ž e.
Pomocná soudni služba: předložil-Ii soudce první stolice rekurs proti usnesení úřed
nika pomocné soudní služby (zákon čís. 57/1931) soudu druhé stolice, neiit
již oprávněn o rekursu rozhodnouti, nýbrž přísluší rozhodnutí o rekursu
len rekursnÍmu soudu č í's. 13.185.
~,7e věcech pozůstalostních jest soudci vyhrazeno rozhodovati o spornýd1
otázkách právních; spornou jest věc, když účastnÍ'k výslovně odporoval návrhu jiného účastníka čís. 13.981.
předložil-li soudce opravný prostředek proti rozhodnutí úředníka vyšší pomocné služby, jest míti za to, že učinil napadené rozhodnutí sv~'m rozhodnutím a nelze vytýkati zmatek podle § 41 (2) b) zák, čís, 100/1931 z dů'
vodu, že usnesení vydal úředník vyšší pomocné soudní služby a nikoliv
soudce, takže prý soud nebyl řádně obsazen čís. 13.981.
aktuár nebyl oprávněn rozhodnouti o zádosti, by bylo zmčněno usneseni
jim vydané; rozhodl-li však přes to o takovém podání, jež jest pokládati za
rekurs, načež soudce, jemuž byly spisy předloženy, neshledal důvodu, by
nové usnesení aktuára změnil, jest míti za to, jakoby byl soudce hned pů
vodně vydal nové usnesení sám či s. 14.000.
Pomocná práce (§ 7 zák. čís. 91/1918) viz doba pracovní osmihodinná.
póplatky: poplatek při prodeji věcí movitS' ch, byla-Ii o tomto :právním jednání
zřízena právní listina, by tvořila důkaz proti zciziteli (čl. 1 A 2 pol. tar.
65/95 A 1), jest jen poplatkem listinným, nikoliv poplatkem z převodu
majetku a neplatí o něm ustanovení § 72 popL zák. čís. 13.403 ..
kolkové: kolkový poplatek náleží k nákladům kvitance čís. 13.731.
pokud nelze v žádosti dlužníka o zpoplatněnou kvitanci spatřdvati zmocnení věřitele ve smyslu § 1002 obč. zák. ke zpoplatnění čís. 13.731dlužník nemusÍ' se spokojiti s potvrzením o zaplacení ve formě obchodní korespondence, n)lbl"Ž jest oprávněn žádati kvitanci, t. j. písemné vysvědčení, že závazek byl splněn; toto vysvědčení podléhá
poplatku čís, 13,73L
převodni: pře d II U s i. ,1 í po řad í viz dra 7. b a v 11 u cen á ne m O;t .
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škody jest odvozován z vadnosti elektrického vedení, .jest o něm rozhodovati ·pořadem práva čís. 13.490.
zpětného postupu pozemků podle § 21 zák. čis. 88/1920 nelze se na Pražské
obci domáhati pořadem práva čís. 13.589.
pro nárok na náhradu škody osoby třetí proti činovníkům obce pro jednáni,
která předsevzali ve věcech Medních, nebo proto, že nekonali povinnosti jim
přikázané, jest pořad práva přípustný, nemá-li čin úřední osoby povahu
správního nálezu, nýbrž odvozuje-li se nárok z okolnosti, která jen souvisí
s obstaráváním veřejných funkcí, nebo odvozuje-Ii se nárOk z nějakého
opomenuti v tomto oboru; zprávy obecního úřadu ve smyslu § 255 odst. (4).
zák. čís. 221/1924 v doslovu zák. čís. 184/1928, nejsou nálezy správními
v uvedeném smyslu čís. 13.763.
nepřípustnost pořadu práva, domáhá no-li se na obci v čechách náhrady
škody z důvodu, že ustanovila za bezpečnostního stráín1ka osohu nezdatnou a že ho přes zákaz ozbrojila strelnou zbrani či s. "13.772.
okres: na okresu nelze se domáhati pořadem 'práva náhrady škody za tě
lesné poškození pádem s okresní silnice do vodního průtoku, ježto prý okres
neučinil opatřenI, by bylo lze silnice bez závady používati či s. 13.441.
přípustnost pořadu práva, domáháno-li se na okresu náhrady škody, ježte
okres, prováděje práce kanalisační a stavbu silnice, zanedbal povinnou opatrnost, které musí dbáti každý, kdo provádí kanalisačni práce nebo stavbu
silnice čís. 13.752.
pozemková reforma: nárok na zaplacení nedoplatku kupní ceny za pozemky,
jež žalobce ze svého velkého pozemkového majetku z příkazu Státniho pozemkového úřadu a za jeho účastenství (schválení) žalovanému prodal, jest
nárokem soukromoprávním a patří na pOřad práva čís. 13.583.
voda: přípustnost pořadu práva, domáháno-li dodržení smíru uzavřeného
při vodoprávním komisionelním i"ízení čís. 13.785.
dohoda o náhradě škody, způsobené zabezpečovacími opatřeními z důvodů
veřejných (§ 222 horn. zák.) nepřestává býti úkonem soukromoprávnítffi
tím, že k ní došlo při vodoprávním řízení, ani tím, ze byla pojata do koncesní listiny čís. 13.975.
pojišťovací soudnictví: přípustnost pořadu práva pro nárok pojištěnce
proti Okresní nemocenské ,pojišťovně na náhradu škody, ježto se zdravotní
stav pojištěncův zhoršil Hm, že nebyl uznán nemocným čís. 13.496.
domáhá-li se okresní ne mocenská pojišťovna náhrady škody proto, že žalovaný zaměstnavatel vydal zaměstnanci neoprávněně lfstek k lékaři v době.
když již v zaměstnání II nčho nebyl, věda, že jest zaměstnán jinde II rolnika, kde mu příslušel nárok proti zemědělské nemocenské pojišťovně, jde
o .nárok podle třicáté hlavy obecního občanského zákona, jenž nenáleží
k příslušnosti mimořádných soudů zřízených podle zák. čís. 221/1924, nýbrž
před řádné soudy čís. 13.568.
poměr mezi státem, jeho klinikou a okresní nemocenskou pojiš1'ovnou, která
poukázala ošetřovance do klinického ošetřování, je poměrem sukromoprávním; pro žaloby z tohoto poměru je v)"rlučně ,příslušným pojišťovací soucl
(§ 216 zákona) č i s, n652,
žaloba, jíž se domáháno výrokU, že exekuce je nepřípustná, ježto vými:r
Všeobecného pensijního ústavu tvořící exekuční titul byl zrušen výměrem
zemského úřadu, jest žalobou podle § 39 čís. 5 ex. ř., pro niž jest pořad
práva přípustný čís. 13.766,
přípustnost pořadu 'Práva pro žalobu pojištěnce na vedoucího lékaře nernocenské pojišťovny zaměstnanců a zřízenců hlavního města Prahy o náhradu
škody z důvodu, že žalovaný jednak porušil svou služební ·povinnost, nepředloživ, ač opětovně vyzván, zaměstnavateli lékařské vysvědčení o žalobcově nemoci, čímž zavinil jeho propuštění ze služby, jednak že špatnou
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diagnosou znemožnil žalobci další léčení a podporu od nemocenské po·
jišťovny čís. 14.020.
či řízení exekuční: jde-li jen o způsob provedení odděleného bydliště neb
jen o doplnění usnesení o povolení odděleného bydliště co do způsobu jeho
provedení, nelze se domáhati řešení těchto otázek rozsudkem ve zvláštním
sporu se všemi dtisledky rozsudku, nýbrž jen v řízení o prozatímním opatření jako jeho součástí; lhostejno, že manžel dodatečně slíbil manželce, že
z povoleného odděleného bydliště nevyvodí důsledky, bude-li se manželka
slušně chovati, a že je nyní mezi manželi sporné, zda se manželka slušně
chovala čili nic čís. 13.864.
Pořadí: poznámka viz knihovní poznámka.
knih-ovnÍ viz dražba vnucená nemovitosti.
_
vyhražené podle § 37 III. dílčí nov. viz knihovll-í poznámka výhrady pořadí.
Pořádkový trest viz t re s t po řá d k o v ý.
Pořízeni poslední: žalob a oje h o f! e p!a t l1 o st viz ta m ž.e.
není třeba, by u soudu byla .podržena a uschována celá kniha, v níž na
několika místech je napsáno posledni pořízeni; stačÍ, uloží-li se u soudu
právě jen listy, jež obsahují poslední pořízení; nepotřebuje-Ii soud obsahu
knihy (památníku) k výkladu poslední vůle zůstavitelovy, má povinnost ji
vrátiti předkladateli, aniž by potřeboval řešiti otázku, zda předkladateli kniha
skutečně do vlastnictví patří, čili nic; ,není věcí soudil řešiti otázku, zda má
obsah knihy význam památkový nebo paleografický čís. 13.255.
předpis § 580. obč. z~k. nevztahuje se jen ,na případ, kde zůstavitel neumí
psáti, nýbrž i na případ, kde zůstavitel jest neschopen psáti pro tělesnou
vadu čís. 13.542.
PosJoupnost dědická viz dědická posloupnost.
Postih: směnečný viz směnka (§ 64 s'měn. :zák.).
Postoupení věci jinému soudu (§ 261 odst. 6 c. ř. s.): vyloučení strany z dalšího
přednesu podle § 442, druhý odstavec, c. ř. s. k návrhu přítomného odpitrce předpokládá, že návrh byl učiněn u soudu příslušného k projednání
a rozhodnutí rozepře; prohlásil-li se po podání onoho návrhu soud nepří
slušným a postoupil-li žalobu podle § 261, šestý odstavec, c. ř. s. přisluš
nému soudu, pozbyl návrh podkladu a k tomu, by mu mohlo býti vyhověno,
musel by býti znovu přednesen před příslušným soudem, arciť za podminek
§ 442, druhý odstavec, c. ř. s. či s. 13.823.
byl-li spor postoupen krajským soudem na Slovensku podle § 182 a) o S.j).
v doslovu čl. III čís. 8 zák. ČÍS. 23/1920. sb. z. a n., krajskému soudu v historických zemích, nelze přípravný spis podaný u krajského soudu na Slovensku, v němž byly námitky ve věci samé, považovati za žalabní odpověď,
a jest na krajském soudu v historických zemích, by určil žalovanému lhůtu
k žalobnÍ odpovědi; při vynesení rozsudku pro zmeškání podle § 398 c. ř. s.
nebyl krajský soud v historických zemích oprávněn přihlédnouti k příprav
nému spisu podanému u krajského soudu na Slovensku, jehož obsah nebyl
přednesen či s. 13.882.
Postup pohledávky: vykonatelné; průkaz podle § 9 ex. ř. viz exek u C e.
převod směnek směnečnorprávním odevzdáním působí jen převod abstraktního směnečnoprávního nároku, není však o sobě ještě postupem
nároku z právního důvodu, který hy byl občansko-právnírit valutovým
pOdkladem směnečného závazku; na právním poměru smluvních stran
se nic nezměnilo, a mohl by dlužník namítati svému věřiteli zánik jeho
obecnoprávnÍ pohledávky jen, kdyby uhradil dluh směnečnému věřiteli;
zůstala najmě nedotčena práva obecnoprávního věřitele, jež mu vyplynula ze záručního prohlášení, týkajícího se obecnopráviflího poměru; šlo
o jeho zajištěni jednak jako věřitele, z obecnoprávního :poměru, jednak
jako osoby zavázané postihem z převodu směnek čís. 13.278.
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dl a dusledkem to h o ant
, , v'
postup sam proye,
d' k
bavena a přikázána k vybrant C I s.
byla postoupena pohle av a za
13.824.
.. "
I postoupiti čís 13.059.
'kl rl"': postupní listiny
služebnosti: služebnost uzlvam ne ze ' . .
_
služebnost požíváni lze postOUpItt a na za a e
knihovně převésti čís. 14.059.
'posudek znalecký viz z n aJ e c.
"
.
poškozenCÍ váleční viz váleční, poskozenc1.
poškození viz náhrada škody."
.'t .
.'
a m e s t n a n c I s t anI.
,
(§ 1 '4
pošta: z a m ě s t n a n c 1 VIZ Z
"
' d zam karí schránky djuž~íka
4,
_
byl-Ii dopis podle § 67 vyr. r. .doda.~y Od tét; doby počítati běh osmidenn 1
poštov. řádu čís. ~17(1916), ]estdJlzd o kdy si dlužník dopis skutečně vydodatečné lhůty, flJkoltv teprve o e ne,
zvedl čís. 13.689.
..
.
'
ovinného a:by mu poštovUl
poštovní spořitehta: nelze pnvohtt e;:ekucI n~ ~~j~~uP na jeho' šekový účet čís.
spořitelnou byly vydány pemz~, ktere
, _
13.553.
V'
' dlužníkem náhradové pohledávkY, nybr z
_
poštovní spontelna v :raze. nen~l d' , československý stát čís. 13.665.
dlužníkem této pohledav~y J.est Je me
pouliční elektrická dráha v Broe VIZ Brn o.
93
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Povinné ručeni: pOJ' i š t
.. k .
eOI protI nčmu
. J,ma VIZ automobilo v '
vi~ Pojištění smluvní
Povmny díl viz d í i P o v i n l l '
Y z á k o n, nahrada škOdy drah~u.
Po~olení e:xek~ce viz e x e k II ~ 'e.
v.

Pozemkova kmha viz k
_
f
.'

II

•

iha P

Ozem

k

důchod, jejž pobírá zaměstnanec bd fondll pro zaopatřeni zaměstnanců
velkostatku čís. 13.872.
pachtýř na zabraném majetku, jenž byl na základe pravoplatné výpovědi exekučnč vyklizen, nemůže se domáhati náhrady škody, způso
bené mu prý Státním pozemkovým úřadem a majitelem velkostatku
tím, že mu nesprávně byla dána Státním pozemkovým úřadem výpověď, že byl nesprávně vyklizen a že Státní pozemkový úřad uzavřel
s majitelem velkostatku dohody protiprávně na jeho úkor a bez zřetele
k zákonům o pozemkové reformě čís. 13.894.

ová.

re orrna. narok na zaplacení nedo 1
lobce ze, svého velkého pozenik~t~u kupnJ ceny za pozemky Jež žazemkovél1o úřadu a za J'eho 'v veho majetku z příkazu Státníh
jest l l ' k
~
llcastenstvÍ (seh 'j ')
o poara em soukromoprávním a p tH
v~ em zalovanému prodal
a fl na porad ')ráva ';'
13
'
'
J e l s.
.583 .
1 'b
. za orovy zák. (čís. 215/1919):
v

•

k; konk~rsní podstatě patří i II
.
"
zabOl:oveho zákona čís. 13.802emovltostl upactce zabrané státem podle
kllpm smlouva o zabraném',
.
zák. ČÍs. 215/1919 v původní majetku, sJednaná ještě za platnosti § 7
rozvazovací výminkou čís. 1~.t504sI0vu Jest platná, avšak uzavřená pod

2. Přídělový zákon (č. 81/1920):
jde o případ § 1409 obč z 'I
.
ným čís. 13.515.
. a c, bylo-II nedllu nabyto způsobem odvozeprovedl-li ten, kdo koupil přídělo '
Qž~o ystavbení dříve, než bylo rozh~~n~~~tegt oprav~y (adaptace) obytpe, ,ne yl bezelstným držitelem t tk y', poz. uradem o schválen:

sa u

3. náhradový zákon

CI

(čís, 329/1920):

s. 13.870.

SOU? nemůže přiznati k odpočtu
'
z v?u,:odu odškodnění podle § 75 n ~rmltapou vzájemnou pohledávku
pnspevku podle § 7 vl. nař. čís 30~ lf. zak., pokUd se týče z důvodu
~?kud ne~í ještě učiněno koneČné {;z2h vd do~lovu vl; nař. čís. 192/24
ur~du o, teto pohledávce čís. 13.583
o nut! StátllIho pozemkového
P?st~vm spořitelna v Praze není d' y ,
nybrz ,dlužníkem této pohledávk . 111Z:11I~et;I y náhradové pohledávky
13,665,
y Jest Jedme ceskosloven"'ky' t ' j y' "
b I I'
~
s a c I S.
Y 0- 1 v dohode o splatnosti p' ..
noví § 61 'h
reJlmací ceny J'in k . d
" a y Uje náno, než stana r. zá:k., jest stát ujedn"
ze zákona náhradového ani z
'
amm vazan cl s. 13.665.
nost, požadovaného nedoPlatk~ ~~kona ú~érového nelze dovoditi s l~t
hl~davka poskytnutá pří:dě1cům jerr~e! az bude splacena úVěrováPpo
ne Op!atek čís. 13.665.
, I C lZ pozemků se netyká zažalovan ~
vlastmk zbytkového statku t'y ,
Y
na :::lém velkostatku, jest ~;rá~~ně~~lo patro~átern, váznoucím původně
~~tiC~s~o~lk.?statkU,y převzatou Státnť~n~sOe~~;k ro~vrh~ ypřejímací ceny
nát b j , ,ze uhrazovací jistina vypada'íc'
?,:ym Hradem, odporod
ya pry, stanovena podle dohod
J ~ z ~reJ,lmací ceny na patroern a hyvalym vlastníkem PřevzatýXh meZI S~atmm pozemkovým úřa
bez souhlasu Státního pozemko 'h ' nemoVitostí čís. 13.858
vrl~.l! přejímací ceny za zabran ,v~ o. uřadu jako účastníka řízen!' o 'roz
:o1~~h~~a,voplatné{l.o rO~v!hOVého ui~~~!nf ;l~l~o josob.y, jež z v;danéh;
e usneseni zmemti čís. 13.859
ya prav, nelze dodatně
pn rozvrhu přejímací cen z " . , , '
§§ 5~ a 234 ex, ř. čís, 1§ 85~ zabIany majetek nelze použíti o. ředpisu"
do nal'oku na pe'
t·· ...
drahoto'~'
nSI pro I majiteli zabranéh
vy , b 1 I?f1davek k invalidnímu důch d o velkostatku jest započítati
v

i,;,

Y'

n:e~el~~~{~k~e~:~~~hať~~ayem'b byly_~ ~~ah~~~r~~~~~~yU pz~~:stna~ci
e ne o z penSI obv kl
y

'y
- nOrl:ffi
e srazeny, a starobní

4. malý

přídělovy

zákon

(čís.

93/1931):

pokud jest i za platnosti Malého přídělového zákona zapotřebí svolení
Státního pozemkového úřadu k dražbě přidělené nemovitosti, třebaže
původní jen do zastavení přidělené nemovitosti stanovený zákaz zcizení pozbyl zastavením nemovitosti platnosti čís. 13.570.
Pozemková služebnost viz s I II Ž e b 'n o s 1.
Pomámka knihovní: pod I e' § 297 a) ob Č. zák. vjz pří S tu š e II s tví.
jinak viz k n i h o V II í p o zná m k a.
Pozůstalost: i n ven t á ř P o z ů s t a los t TI í viz tam ž e.
kup dědictví- viz dědictví.
povinný díl viz díl povinný.
pří S lu š n o s t pod 1 e § 77 j. n. viz tam ž c.
ručení dědice viz dědic.
zákonu jest cizí instituce projednávatele pozůstalosti Cl s. 13.191.
pro pohřební útraty není věřiteli vyhrazeno zástavní právo na pozůstalost
ním jmění a není úkolem soudu, by se staral o jejich zajištění; totéž plati
i o útratách nemoci a o jiných pohledávkách, za něž děti ručí čís, 14.000,
doručení platební zápovědi ohledně vkladu, složeného pro pozůstalost, pozůstalosinímu soudu nebylo nahrazeno tím, že platebnÍ' zápověď byla do~
ručena Zemské bance v Praze jako úschovně a že tato uvědomila soud
o zabavení vkladu; nerozhodné jest, že pozůstalostní soud nařídil bance
na její oznámení o zabavení vkladu, by exekuci :při depositu poznamenala
čís.

14.043.

příslušnost

tuzemských soudů: byl-li zůstavitel příslušníkem belgickým, jest
projednání pozůstalosti o neknihovní pohledávce zůstavitelově za tuzemskÝ'm dlužnÍkem a rozhodování o sporných dědick~rch nárocích přenechati
soudu belgickému; opatření podle §§ 137 a 138 nesp. říz. záleží tu v tom,
že soud dá příkaz tuzemskému dlužníku, by neplatil pozustalosti tak dlouho,
až cizozemské úřady rozhodnou o pohledávce či s. 13.554,
oprávnění ke sporu a pod.: byla-li v době, kdy bylo vydáno usnesení povolující exekuci na pozé'tstalostní nemovitost, pozůstalost již odevzdána jen
jednomu z přihlášellý-ch ,dědiců, kter)' se takto stal jediným právním držitelem a naturálním vlastníkem pozůstalostni nemovitosti, bylo usnesení povolující exekuci doručiti jen jemu a nikoliv í ostatním přihlášeným dědicům;
tito nejsou oprávněni podati rekurs píOti usnesení povolujícímu exekuci;
učinili-li tak přece, bylp jejich rekurs odmítnouti čís, 13.657.
pro nárok z pracovního poměru proti zaměstnavatelově pozůstalosti .iest
příSlušný pracovní soud čís, 13.724.
působnost opatrovníka, zřízeného neujaté pozústalosti ve sporu proti ni,
nepřestává tím, že se k pozůstalosti přihlásil dědic a že 'byla jeho dědická
přihláška .přijata na soud, nýbrž opatrovník zůstává zákonným zástupcem
pozůstalosti, dokud přihlášen~r dědic sám nevstoupí do sporu čís. 14.031.
řízeni: není třeba, by u soudu byla podržena a uschována celá kniha, v níž
na několika listech je napsáno poslední pořízení; stačí, uloží-lí se u soudu
právě jen listy, jež Obsahují poslední pořízeni; nepotřebuje-li soud obsahu
knihy (památníku) k výkladu poslední vme zůstavitelovy, má povinnost ji
vrátiti předkladateli, aniž by potřeboval řešiti otázku, zda předkladateli
93·
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kniha skutečně do vlastnictví patří, čili oic; není věcí soudů
zda má obsah knihy význam památkový neho paleografický

řešiti
čí 5.

otázku r
13.255.

ve věcech pozůstaJostních jest soudci (nikoliv aktuáři) vyhraženo rozho-

dovati o sporných otázkách právních; spornou jest

věc,

když

účastník

vý-

slovně

odporoval návrhu jiného účastníka čís. 13.981.
pozůstalostní soud není oprávněn zkoumati místopřísežné seznání jmění
(§ 114 nesp. pat.) v tom směru, zda jest úplné, nýbrž má projednávati jen
o jmění, jak je uvedeno v seznamu, a je odevzdati čís. 14'(XJ6.
rozhodnutím nižších soudů, jímž bylo účastníku pozůstalostního řízení odepřeno nahlédnouti do spisu, týkajících se pozůstalosti, byl porušen záko'1
V § 34 zák. čís. 100/1931 a v § 219 c. ř. s. čÍs. 14.006.

odevzdání: výrokem pozůstaiostního soudu, že s jeho hlediska není závady,
by část pozůstalosti nebyla vydána dědicům, jest odstraněna závada s hlEdiska § 28 nař. čÍs. 278/1915 čís. 13.512.
každý z ,několika dědiců, jimž byla pozůstalost odevzdána, jest oprávněn
domáhati se vydáni části cenných papírů na tom, II něhož byly pro pozů
stalost složeny čís. 13.512.
pokud jest cenné papíry pokládati za věci dělitelné c í s. 13.512.
a exekuce: byla-Ii povolena exekuce proti pozÍlstalosti zákazem pozůsta
lostnímu soudu poukázati jmění dlužné pozůstalosti, ač v den povolení exekuce pozůstalost již neexistovala, byvši pravoplatně ukončena odevzdáním
pozůstalosti, nemohla exekuce proti pozůstalosti býti bez dalšího provedena
proti dědici a nenabyl zejména vymáhající věřitel zástavnihc práva k pozůstalostnímu jmění již odevzdanému dědici a jsoucímu pro něho v dep.ositu poručenského soudu a byl poručenský soud oprávněn vydati dědici
veškeré jmění pro něho soudně uschované bez ohled u na exekuci proti
pozůstalosti; učinil-li poručenský soud tak, neručí syndikátně, třebaže byl
mylného domnění, že jmění nezletilého dědice jsoucí v úschově II poručen
ského soudu bylo platně zabaveno povolením exekuce proti pozůstalosti
čf s. 13.229.
a konkurs: v konkursu pozů,stalosti jest členům rodiny zůstavitele, kteří
s ním žili až do jeho smrti ve společné domácnosti, ponechati v domě patřícím do konkursní podstaty, nezbytné obytné místnosti čf s. 13.954.
Požární náhrada: převzala-li pojišťovna dosud neúčinná ustanovení' § 80 odstavec 1, § 81 prvá věta a § 79 odst. 2 poj. řádu do smluvních ustanovení,
jest je vykládati podle smyslu zákonných ustanovení čís. 13.219.
podle § 81 druhá věta poj. ř. může se !pojišťovna účelového věnování odškodného kdykoliv vzdáti, učinila-li tak a složila-li odškodné podle § 1425
obč. zák. a § 307 ex. ř. na soudě, platí pro rozdělení zásady §§ 283 až 281
ex. ř., při čemž jest postupovati pOdle knihovního pořadí (§ 216 ex. f.),
nebylo-li požární náhrady použito k obnově stavby, ježto ,k ní nedošlo;
byla-li však stavba již znovu zřízena, odpadá tento postup a jest požární
náhrada, pokud jí ještě nebylo použito, zabavitelná jako každá jiná pohledávka, a pořadí 'Ilároků jiných zástavních věřitelů, nemajících knihovní
práva, se pak určuje podle § 286 třetí odstavec ex. ř. a přijdou v úvahu
jen tyto osoby čís. 13.219.
rozvrh požárních náhrad, složených pojišťovnami k soudu podle § 1425
obč. zák., se děje v Hzení nesporném čís. 13.336.
přibral-li první soud, rozvrhuje nejvyšší podání za prodanou nemovitost, do
rozvrhové podstaty i požární náhrady, jež byly k soudu složeny podle
§ 1425 obč. zák. pOjišťovnami za shořelé staveni, a rozvrhl takto mezi hypotekární věřitele nejen nejvyšší' podání, nýbrž i požární, náhrady, 'aniž o zamýšleném postupu byli účastníci zvaní k rozvrhu nejvyššího podánI zpra-'
veni, byla tímto nezákonným -postupem porušena zásada o nutnosti slyšeti
účastníky před rozhodnutím (§ 41 písm. g) zák. čÍs. 100/31 sb. z. a n.)
a řízenÍ' jest zmatečné či s. 13.336.
pokud peněžní ústav, který má pohledávku z úvěru proti majiteli nemovitosti a pojistil zařízení a zásoby v této nemovitosti, má zájem na tomto pojištění a uzavřel pojišťovací smlouvu ve vlastní prospěch čís. 13.584.

.. v .
. h ' odmínek sice určena ke znOVUje-li požární náhradadPoldJ; ?Opl:f:l~~:~~~ví pavšak bez donucujíc~o ~~noi
zřízení budovy a k. op ~~t"' k tomuto úč~lu není podle § 290 CIS.
..
, • J·í musí býtI pOUZI o
'
v , 13713
' nárok hyve m , ze
vyňata z exekuce Cl S. .:"'e·' příslušenství shořelé budov~ 1T!a .. "'ťovací
za pojistnou sumu. za P~JIS :,nf v t i bylo pojištěno zvlástnl POllS
potekární věřitel, I kdyz pns usens v
.
tkY
smlouvou čís. 13.775.
•
.'
pat ř o v a c I p o Z I .
h 'ny uroky
Požitky zaopatřovaC1 vVI~ z a o
. ého soudu, jimž byly otci ~on~c a
požívací
~~z~i~J nad jměním sirotčím a n~~d~~e o~~av:c 1 obč. zák.) čís. 13.7,59.
'právo ke jmění tomu .(§, 15q, :ros ní ·inému právo požívání, P9stoupII mu
zřídil-li vlastník pron.alate V~~I, k, v.nie a vedlejších poplatků ci s. ?794:
i nárok proti nájemcI na vy Ira~l. Cl
základě postupní listiny knl10vne
služebnost poží,vání lze postOUpItI a na
převésti Čís.. 14.059.
ovni osmihodinná.
Práce přes čas VIZ d~b~ prac1
ráce viz tamže.
.
,
o c II ran a d o m a c I h. o trl II p,
o v n í o s m i hod 1 n n a.
, .
v

•

pr~,:?~u o~~rt~mb~fa;~~~~~~ti klást~ ú~ty, be~: j~rci o~~!~ey~l:Ut~ ~~~~~C~

pracov~~u~~b( z~~~~~~i~rlá/1~~ 1f: ~ pbři~i;~~~S~,:l r~f~~:o~;~ě~UStíi~~~S~ě~riSf:~'~hhn~

pracovního soudu proh nepnzaan II
správy čís. 13.216.
I e získati úmluvoU stran, kromě příříslušnost pracovního soudu ne.z
'k o rac soudech čís. 13.486.
~adů uvedených v třetím odsta'Ycl
otd/~eisoJ
pří~lušné pro žalobu
s I uže b n í po měr: praco vm ~
ěstnancům téhož zaměstnavate e,
městnance o náhra?u ško~y P~gt\.z~~pečnostních ohledU č í~. 13.~53.
opřenou o to že zalovam ne. a 1,
1
případě povazovatt za
smlouvu kap~lníka,.s majitel~m l;a:~~~Kv;en~ze uplatňovati u prac.ovsmlouvu o dílo-; naroky z ta ove
.
. ' re mu zaměstnavateli
náhradu
ního soudu čís. 13.557.
spor bývalého zaměst~ance protI by~an e.dal nebo dal pozdě referenc~
škody za to, že bývaly. ztme~tna:at~ichž se ucházel o místo, nepatřl
o bývalém zaměstnan~1 lrma-n:, i s 13592.
.
k příslušnosti pracovmch soudou č, ,i v.,· por ze smlouvy podsudmcké,
k příslušnosti pracovních soudu ~i~~~::l's~mostatného podnikatele či s.
šlo-li podle obsahu smlouvy o
13.641.
měru omooného zaměstnance českoSlo,:e~;
pro spor ze sluzebmho po, v yP říslušným .okresní soud, a to am
sk' ch státních drah nem v~lucne P ,1 čís 13.82:1.
.
PIItnosti záknna vo prac?vmch s.?~~~~~teli ~ plněni na základě mImospory mezi zamestnanct a ~,am~s ..." d 'ch soudů č i s. 13.892.
soudní dohody náležejí k !pnslus~OSŤl ;a ~~ěny a výloh nepatři pted
spor advokáta s kliente.m o, zap a~~~~'nT spor čís. 13.896.
.
pracovní soud, jen~ pr~Je~~aval ~louvU služební, zavázal-li s~e 'kapel~I'k
jde .o smlouvu o ddo, mko IV, o S
, kapelou v podniku zalovaneho
k denním hudebním produkclm .~e ~vloU ve smlouvě ustanoveno, že žav
za denní plat, s!rav~ a byt, amz Yo I čís. 14.049.
lovaný vykonáva VliV na ~OU~O[ ka~fet~n komu byl nárok ze sluzeb.
u pracovních soudu nemuze vz~ oV 547 '
ního poměru p o s tOl: pen c: s. 13 . f· zaměstnavatelově pozůstalostI
ro nárok z pracovmho pon:~ru pro ~4
.
7
rest příslušný !pracovní [sOUd IC :~~v~~i ná~.ok z pracovního poměru protI
u pracovního soudu ne ,ze u.!? av byla pozůstalost odevzdána ještě před
dědicům zaměstnancovym, 11mz
podáním žaloby č Is., 13.868.
dO. spor že nález rozhod,č~~o ,so~du,
pod předpis § 38 za~on~ nespa a . st :nezi stranami bezuc1flny; I po
zHzeného podle ,kolektlv.fll smlod~~:~íJeOkresních soudů pro spory ~~a
zřízení pracovmch soudftv (~d hodčiho v)rroku vydaného rozhodclm
covní} jest žalobu o zrUsem roz
,
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°

°
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soud,e m zřízeným kolektivní smlouvo
.
ktery by byl pro rozepře
' ll, podati II onoho řádného
d
~'" rozsud~rn, a který by by~ ,~r~~~nýtOl~c~ gřfslušný? nebýti s~~~v~

nzen ant pracovní soud an'
I".!
y~ Y pro Jeho obvod neb I
spory pracovní; jednal-li' nracIO::í a~tmd od"delení okresního soudu p~
~ zmatek podle § 28 čís. 13 'k
ou pres to o takové žalobě . d
zaJabu o bezúčinnost ll'l
za. o prac. soudech č i s 13883
,I e
a ezu rozhodců
v v
" .
~~~e6nt kolektivní smlouvou, nelze POda:~a nez bylo :ozhodování pře ..
•

.

,

1
v.

!:

II

pracovntho

soudu

č i s.

v p!"acovmm soudnictví není
z v?uv"odů vhodnosti f í s. 14 ~IPustna de 1 ega c e j i II é h o s o II d II
pnslusnost k pOvolení z a :. v t:
.
•

sudku pracovního soud ,,;)1 S o v a C l e x e k II Cena zákl d
byl-li Spor zahájen II ř~d~~h~ ~~;d~' d~r
_~
a e rozfře~oau. .dec~ Fraco,:~ích! nebyl praCQvní s:;~' n e7 na. byl
.
úČ.inno~ti zákon
v

á

~OUhl~:~ě Yn~v~hl~~dg;h~ě~o~dra ~onechána ~rk~~~n Ir~;:g~:~'a~itr~~c,

Jednal-h ,pracovní soud přes tr! P~stoupena pracovnímu soudu· prl
o ,pracovních soudech třeba'" v~cdJd~ o zmatek -podle § 28 čís
zákČl s .. 13.486.
' _ ze o nota sporu byla vyŠší než 3.00 KČ
byl-II pracovní spor zahájen v db'"
u okre,sního soudu, nezměnila n~ e od}. led~~ 1932 do 1. září 1932
~o~e~nlh°krsoudu nic okolnost že za ;~~~fné JIZ, výlučné příslušnosti
O? ? esního soudu zříz~n a
~.prve stolici byl pro obvod
zapocal clllnost pracovní soud.
stouptl_lt okresní soud přes t
dáno pravoplatné rozhodnut: ? vec pracovnímu soudu aniž b I~ -posoud, test jednání před prac~v~~nfr~o~~~r je(st. . věcně příslušný D~aco~~í
:orte~ pr31covních) zmatečným podle § ~8 ..r.red o~volacím soudem ve
os ejno, ze strany nečinily námitek
. CIS. 3 zak. o prac. soudech.
soudu ~ že před ním ve hlavnÍ' věci ;~f(?tidP?stoUP~~í sporu pracovnim~
r p z II e: zmatečnosti podle § 28
v~Je na:al~ Cl s. 13.930.
~~~ s~~žde~ Irol.zhodnuto o věci, l~i ~~~~e~fkp)edst jen, bylo-li pracovY -1 pracovní soud ~
e pracovní soudy nJest !pra~ovní soud pro pracovnrecne nepns.luš~ý; věcně nepřísluš~' ~
O
h dnout,l :ozhodcům čf s. 13892 spory, o llIchz z vůle stran jest r~ _
usnesem, Jímž řádný soud od f i
z
flušn ý pracovní soud, neni záv~z~~labu a limine ,fori Pro to, že je přípracovnf soud a limine
1 b ' pro pracovm soud· odmítl r
k
~Oťdb k žalobcovu rekursu ~~~~s~nrrpor nepřf~hlušnost a iz'rušil_li kr~j~:ý
za ~ u na soud přijal a o ní .
ac,?v!11 o soudu a uložil m ,_
sel~} r~urs, nebylo mu všaJe~~,~I" n~mel zalovaný proti tomuto ~~n~:
slusnost~ ~racovního soudu čís. l~~n;-g°' by nevznesl námitku nepří_
nebyla-li zaloba o zmatečnost
.
v původním sporu rozhodlo'" yznesena II pracOvního SOUdIL kt .
dho . t
'
veCl v prvé st I··
,
,ery
! Jes. opravny prostředek od.
o lCl, ~ybrz u soudu odvolaprve stolice; odvolad soud měl P ah? prac9vmho soudu jako soud
v

3

v

v

.,

'

I

v

... ,

v

•

v

I

y

~;:~~v:~f~U 9~:šJ~u~ý1i~~~t~~:!~~~~nys'g~~~t~~~!~, ~~~i~eP~1~~ ť3n4~~~

~~dn~ch, nikoliv i pro příslušnost J. n. pl~,h Jen pro příslušnost S~lIdŮ
nzem v prvni stolici. jest II
pracovnlho soudu čís. 13.896

~?~L ~~~~~~~ ~:~d~~~~ ~;~;!a:~i~f~~~t~~I\eb~d~~~~2i :~~~. ~~~~:

zakonem nebyla dotčena čtrnáctid
'
sporech z pracovního poměru před en~1 Jhu~a .k 'Plnění, jež platí i ve
p~~)VedI71i pracovní soud ústní'
• ~ acOVn!~1 ~O,udy čís. 13.857.
pn....,p~vem , rok? prohlásila, že J~~n~~l bez pn~e~lClch, ač jedna ze stran
~~:n~ny~ytlm: IZ~kPři poz.dějším ús{ní~ j~~~~~~a'k~Yla ,tat~ . ...zmatečnost
,
vys e y dosavadního jednání zo k' .nan~l1} JIZ s přisedí_
pa ovany c 1 s. 13.458.
o·

odvolací řízení: v řízeni před odvolacím soudem ve sporech pracovních
nelze ani obdobně použíti předpisu §§ 461-501 c. ř. 5.; neplatí zejména
předpisy §§ 482--493 c. ř. s. o ústním odvolacím jednání, nýbrž odvolací soud má konati přelíčení podle všeobecných předpisů o ústním
jednání; o sepsání protokolu platí .předpisy §§ 207-217 c. ř. s., nikoliv
ustanovení § 493 c. ř. s. čís. 13.247.
byl-li pracovním soudem ve sporu přes 300 Kč vydán rozsudek pro
zmeškání 'podle §§ 396 a 442 (1) c. ř. s. a v odvolání byl uplatňován
jen odvolací důvod zmatečnosti podle § 28 čís. 2 a 4 zák. čÍs. 131/
1931 sb. z. a n. a § 477 čís. 2 a 4 c. ř. s., nelze před odvolacím soudem
projednávati celou věc znovu, nýbrž jest na odvolacím soudě, by zrušil
napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, hy byla podle zákona
projednána procesním soudem; v takovém případě rozhodne odvolací
soud o odvolání usnesením v neveřejném zasedání v senátě, jenž musí
býti složen ze třf soudců z povolání a ze dvou ptísedících čís. 13.598.
i ve věcech pracovních jest strana vyloučena v odvolacím řízení (§ 33
zákona) s přednesem, jejž, nedostavivši se k líčení, zameškala v prvé
stolici čís. 13.705.
ustanovení § 29 zákona o patnáctidenní o d v <) I a cíl h ů t ě platí jen
o odvolání z rozsudku pracovního soudu a o odvolání z rozsudku
zvláštního oddělení okresního soudu pro spory pracovni, nevztahuje se
však na řÍ'zenÍ v pracovních sporech projednávaných před řádnými
okresními soudy v místech, kde nejsou v činnosti ani pracovní soudy
ani zvláštní oddělení okresnkh soudů pro spory pracovní čís. 13.342.
ne d ,o s t a v i 1-1 i s e o d vol a tel k odvolacímu roku ve sporech
pracovních, nelze z tohoto důvodu zamítnouti odvolání čÍs. 13.459.
nedostaví-li se jern jedna nebo druhá strana k odvolacímu jednání ve
věci pracovnÍ' (§ 33 zák), jest jednání provésti se stranou se dostavivší,
ard se zřetelem ke všemu tomu, co druhá strana podle obsahu spisu
pracovního soudu a po případě také v odvolacím spise byla již uvedla
čís. 13.674.
v odvolacim řízení ve věcech pracovních jest provésti d ů k a z y zasadně přímo odvolacím soudem (§ 276 c. ř. s.) č Jis. 13.558.
odvolací soud ve věcech pracovních může za základ svému rozhodnutí
položiti jiný skutkový děj, než byl zjištěn v rozsudku prvého soudu,
jen tehdy, projednal-li znovu věc a provedl-li i znovu důkazy c i s.
13.31 L
je vadou odvolacího řízení, přečetl-li odvolací soud v pracovním sporu
o hodnotu vyššÍ' než 300 Kč svědecké protokoly, ač prvý soud téměř
všechny svědky vyslechl přímo, a učinil-li pak na tomto podkladě odchylná skutková zjištění; lhostejno, ,že strany souhlasily pří odvolacím
řízení s přečtením protokolů či s. 13.865.
r o z hod n u t í: dospěl-l odvolací soud ve sporu přes 300 Kč k závěru, že žalobní nárok jest důvodem pn ,právu, měl ,o žalobní žádosti
a o žalobcově odvoláni rozhodnouti rozsudkem, nebyl však oprávněn,
aby usnesením zrušil rozsudek pracovního soudu a vrátil věc do prvé
stolice k dalšímu jednáni a lla.vému rozhodnutí o žalobním nároku
!: í s. 13.467.
uznal-li odvolací soud odchylně od prvého soudu, že zažalovaný nárok
jest po právu, byl povinen vypořádati se s nároky namítanými žalovan)'ffi k započtení a řešiti otázku, zda a pokud žalobní nárok započtením
vzájemných pohledávek žalovaného zanikl; tomu nebránilo, že první
soud v důsledku svého právního názoru o nich nejednal, stačÍ, že byly
přednesem v řízení před prvým soudem namítány č i s. 13.467.
ve sporu o hodnotu vyšší než 300 Kč není odvolací soud oprávněn
konati ústni odvolaCÍ' jednání podle § 486 c. ř. s. a zrušiti rozsudek
prvého soudu podle § 496 čís. 2 c. ř. s. ,č í s. 13.483.
odvolací soud ve věcech pracovních není oprávněn, ve sporu o hodnotu vyšší než 300 Kč zrušiti rozsudek prvého soudu a vrátiti věc pra-
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covnímu soudu k dalšímu jednání a k novému rozhodnuti čís. 13.56I.
strany nemohou -se vzdáti pří sed Í cic h při ústním odvolacím jed-

nání; jest zmatečností, jednal-li odvolací soud bez účasti přisedícich
čís. 13.458.
jde o zmatečnost podle § 477 čis. 2 c. ř. s., rozhodl-li samosoudce
o žalobě pro zmatečnost, podané II odvolacího soudu ve věcech pracovních čís. 13.484.
o odvoláních z rozsudků okresních soudů, příslušných pro spory pra-

covní podle § 42 zákona, neplatí předpis § 32 zákona, nýbrž rozhod!lje
o nich senát složený podle § 7 j. n. čís. 13.716.
dovolaCÍ řízení: ani v pracovních sporech nejsou novoty v dovolacím
řízení přípustné čís.

13.274..

nezabýval-li se pracovní soud dosud námitkami žalovaného ve věci
samé, jest zrušiti nejen rozsudek odvolacího soudu, nýbrž i rozsudek
prvého sQ..lldll a vrátiti věc pracovnímu soudu, by se obíral ostatními
námitkami žalovaného proti žalobnímu nároku a pak znovu rozhodl
čís. 13.378.
dovolacímu soudu jest z úřadu přihlédnouti i k nevytýkané zmateč
nosti, která se sběhla v řízení II pracovního soudu čf s. 13.458.
dovolání ve věcech pracovních, jež neobsahuje dovolací návrh, jest
odmÍ<tnouti čís. 13.493.
přípustnost stížnosti: proti usnesení odvolacího soudu ve sporech pracovních, jímž bylo rozhodnuto o námitce nepřislušnosti pracovního
soudu, není přípustný dovolacÍ rekurs ani v otázce útrat čís. 13.347.
do usnesení odvolacího soudu (ve sporech pracovních), jímž byl zrušen rozsudek prvého soudu i s předchozím řízením, počínajíc doruče
ním žaloby, ježto podle názoru odvolacího soudu byla doručena nepravému žalovanému, a prvému soudu bez výhrady pravomoci bylo
nařízeno, by zahájil jednání s pravým žalovaným, není přípustným
rekurs, a to ani toho, komu byla žaloba neprávem doručena čís.
13.637.
ve věcech pracovního soudnictví nemusí býti rekurs, a to ani rekurs
k nejvyššímu soudu, podepsán advokátem čís. 13.744.
usneseníl, jímž řádný soud odmítl žalobu a !imine fori pro to, že je
příslušný pracovní soud, není závazné pro pracovní soud; odmítl-li pak
i pracovní soud a li mine žalobu pro nepříslušnost a zrušil-li krajský
soud k žalobcovu rekursu usnesení pracovního soudu a uložil mu, by
žalobu na soud přijal a o ní jednal, neměl žalovaný proti tomuto usneseni rekurs, nebylo mu však zabráněno, by nevznesl námitku nepři'::
slušnosti pracovní-ho soudu čís. 14.050.
Pragmatika služební viz z a m ě s t II a n e c o b e c n Í, stá t n í.
Praha: příslušnost 'podle zák. čís. 4/1918 sb. z. a n. viz tamže.
zpětného postupu pozemků podle § 21 zák. čís. 88/1920 nelze se na Pražské
obci domáhati pořadem práva čís. 13.589.
Právní moc: formální- knihovního zápisu a odpor podle § 213 ex. ř. čís. 13.188,
13.192, 14.007.
osobnost viz osoba právnic·ká.
otázka viz otázka prá vnL
zájem viz žaloba určovacÍ.
zástupce: pln á moc viz tam ž e.
jinak viz advokát.
Právnická osoba viz osoba právnická.
Právo chudých: úkol zástupce chudých, ustanoveného -pro žalobu pro spor II urči
tého soudu, skončil pravoplatným odmítnutím žaloby pro -nepříslušnost
tohoto soudu; bylo na žalobci, by si pro spor II příslušného soudu
opatřil nového zástupce chudých, a zařídil, aby žaloba včas (§ 232,
třetí odstavec, c. ř. s.) byla podána II příslušného soudu čís. 13.166.
zástupce chudých, zřízený ve sporu žalujícímu dítěti, není oprávněn
projeviti jménem žalujícího dítěte nebo poručníka nesouhlas s odebrá-

o ~
~ • • • 'en
ručník sám čís. 13.:l51.
dítěte nýbrž muze tak ucml~1 1 .PO'hO soudu než u soudu
ním krve
,
.
~ízení podan II Jlne
~ loudu
byl-li rekurs v nespornem r
d' ' den kdy rekurs dose s
rvé stolice, pokládá se za d,en I?o all1chudbu stranu, pro niž~ hyl r~
~rvní stolice; odchyl~a nep~l~tl1~/ťt~1 sb. z. a n. protokolárne sepsan
k rs ve lhůtě § 36 zakona CIS.
uusoudu jejího byd1išt~ čís; 13.377.
kontrolní viz k o n t rol n 1 p r a ~ o.
předkupní viz pře d ~ II P ~ 1 P r a v o.
užívací viz II ž í va c 1 ~ r a V?
I II V a k II P II í.
valby (čl. 354 obell. ~ak.) vr~ s m, o
zadržovaci viz zadrzo,vac} pravo.
_
zástavní viz z á s t a V? I 'p" a Vz so·u dek (§ 411 c. ř. s.).
dk
esem VIZ r o
založen\' roku
Pravomoc rozsU u, ~ .~, ravovárečníci měšťanský plvoval' oukromoprávním
Pravovárečnici: »Bude]oVICtl p . kOll zalo'ženou na podkladu s
1795« isou osobou pravlllC
,
,
"
u
čís. 14.030.
."
~ . ovati cizí pivo pod ztratou J:arok.

~~U~:r~~:t;:o P~~:~t~uJ;I~~h~ zi~~fI~r~;eJe~~ ~~:~m~~~~k~\~~Ojak~a~~~f~

bez ohledu na to, zda ~Y! Cl ne mec
Y h v · s 14030.
, ~ .
břemeno na pravQvárecnych do
, eCc~~im domě pod ztrátou varecneho
. Í pivo
v pravovar
4030
zákaz čepava t ·I C1Z
,~,
.
I ~ e stva č i s. 1
..
"
. ,1
d
'dá účelu pravovarecneho spo ec II
h o soudních prazdntnaCll
, ? pOVl dní' konání roku v neferiálních~ spor~~ 'en o porušení předpisu,
prazdn~!ní s~~atetnosh podle § 477 ch~íS: 4 Ct'~ si~ Jn:b~la učiněna výtka podle
···h "r·,zenÍ" J'ei bylo z oJeno 1 ,
upravu ]1CI o ~, '
.,
'1 '-ll
§ 196 c. ř:. s. c ,LSd ~3.435~ (§ 224 čís. 7, nový doslov, c. r. s.), dO~:kl~vy
nejde o vec pr~z nmo~o, funkcionáři náhrady škody, kterou pko
se spolek na svem zvo enem
,
spolku způsobil čís. 13.432~
. do-slov platí o sporech, ktere podIt:
ustanovení § 224 čís. 8 c. r. s." novy d ote' ředmětu sporu, před okresn~
§ 49 čís. 7 j. ,n. náležejí, neh!ed~~~á~~_lť se hostinský na hostu zaplace11l
soudy; takovym ~pobre~ n(pe~Jl~rmy a nápoje) čís. 13.575.
., c í
dluhu za odebrane z OZl
. dicielni otázka viz otázka předurcU]l .
P reJu
. lh" ta
Preklusivní lhůta VIZ
u. : ~ ,
' ,p r e m i e.
• poJ'išt'ovací viz P o ]1 s t o v a c I
P remte
.
"znam
Prenotace viz knl h ? v n I ~ a
.
Presentace směnky VIZ S!De,~k~'moc presumptivni.
plná moc, VIZ P n a adv,' v·,z a d v o kát.
h .
Pres·'~ptivní
6
_"
.
t
e pře z a aPrivilegium
soudcovsk e.pmlle §
~ d pr'áva příslušnos ,
,
prvilegované námitky VIZ P? r a
jen á r o- z s o u z e n a.
, k rozhodnutí uvésti, že se žaloba Z3.p
tentokrhte: pokud není třeba ve vyro li
fO
mítá pro tentokrát čí ,s. 13.989.
, plná mOC viz pln a mOC.
proces-:mocněnec viz a d v, o k á ~.
, obitost viz Z P II S o b Ji
_
zpus
. o s t k e s P o ľ U.
Prodatel viz !S m 1. o u v a _k u op II 1.
,
,~ ,

roz

Prodej

draž:eooUd;~fe~é Zr~:~/'za ~

b0Iá~Kct~f~dei:~y c~~~nl3;~~~.

2~Oí

r
vnucené
z
(,§
z volné ruky (§ 280 ex. r.): o ,na,
. §§ 423 a násl. obč. zák.; K~p'lte
prvý odstavec, ex .. ř.) 'p~!:Ť1 pred~~í~ exekučního soudu, že se ?rtJlma
nenabývá tu vlastmctv1 JIZ usne~
1 abavené věci za odhadm cenu,
'eho návrh, by z vol,ně, ru~~ prev;~4 z
.
~ 'brž teprve odevzdantm , c ~ s. 13'h v', těžku za věci prodané v exek1.~c~
odleYčl 310 obch. zák.: provesŤl~rozvr ~."':f. atření o tom co se má statl
(§ 327 čtvrtý odstavec, ex. r.) a, uCI~.~t!n(podle čl. 310' obch. zák., náp
s výtěŽkem ~osí1en,Ýt~ v llpe:gg;J?e: :íska1 é í~. 14.064.
leží soudu, jenz vy eze k

I.J'
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při označováni

části, třebaže částečné znění
sOudů

řízení:

čis.

ř.,

pozůstalostí:

třebas
řejně
čenstvo

chráněno

lhůta

čís.

činem

čin

zaměstnání

před-

čís.

ProkUrista: prokurista vykonává
ve smyslu zák.
39/1928; lhostejno,
dejny vžecizině čís.prOkuristy
13.564. tuzemské firmy jest obmezena na vedeni pro-

činnost

PrOmlčenl:
přednostního práva
tosti (§ 216 čís. 2 ex. ř.).

viz dražba vnucená

nemovi_

pod 1 e § 19 .p o j. f. viz poj i š t ě TI í s ll} 1 II V TI í.
podle § 20 (2) zák.
44/1928 m Ochrana
vlastnické právo k pozemku se
tím, že nebylo po
dobu vykonáváno plným rOzsahem a nevydržuje se na
tOho,l<do
na pozemkn konal vedle vlastníka držeb ní úk')ny,
tyto úkony svým
významem
a obsahem
ony úkony, jimiž se Spokojil a na
něž se obmezi1
vlastníkdaleko
čís. 13.245.

čis.

nepromlčuje

přeVYšovaly

nájemců.

'Prospěch

promlčecí

třebaže

přijata,
činu,
kupitelův
promlčuje lhůtě tříleté či
uzavřena
počiná promlčení
uzavřením
č
nárok na zaplacení kupní ceny za dobytek dodaný v provozu zemědělství
se promlčuje v tříleté lhůtě § 1486 čÍs. 2' obč. zák. čís. 13.555.

dodána a
jde o náhradu "kody z bezprávného
nibyla-li
koliv z porušení smlouvy, tvrdí-li kupitel, že mu vzešla škoda z vadnosti
dodané
tento
nárok se
ve
s. 13.305.
byla-li pachtovni smlouva
na více let,
námitky
zkrácení
polovici obecné ceny již
pachtovní smlouvy i s.
13.473.

promlčení

těním

.

počíná

nemocničního ošetřování,
pokud
promlčení
úroků nevadí, že pohledávka byla uplatňována ve sporu
započtením
čís. 13.853.
nárok na vrácení užitků (§ 1447 obl'. zák.), které měl kupitel z nesložení
kupní ceny, a jenž záleží v tom, že nezaplatil z ní umluvené úroky, ač sám
bral užitky
čís.
13.853. z Odevzdaných nemovitostí, nepodléhá tříletému promlčení
k tomu, by bylo odepřeno Povolení exekuce k vydobytí výživného pro promlčení, nestačí, že z exekuóniho návrhu jest patrno, že vyživovaci splátky,
jež mají býti vydobyty, byly dospělé před vice než třemi léty č is. 13.891.

nároku na náhradu škody (úrazem oka)
teprve propuš_
byl-li mu teprve tehdy znám
rozsah poškozeného
a výše jeho zškody č h. 13.603.

~

"ěvk

k ne mocenskému po-

tel se zaměstnanCI, z;- pnsp. Y
zaměstnavatele.~l
zamestna~\ýti
,pn~
iištění,
n;~I:ho
zaměstn~nce n~n
při
zaměstnancem
zaměstnavateli
částka
zaměstnance
pnslu~ne
čís.
I~. i3~bČ
•

v

ujednal-I!
zapraveny zamestnancl, b UdOU
kladní knížku a že
pokud
jednotlivého
v teprve
vystOl1pem
llkládány pro ka:;! býti
'pozadova /
na v,slušná
muze
f nárok
pr? I
d 'Inlho a nevztaze služ,by, )e~t ,~osuzov~ Iúroky za náro~ z yon;eru ma~99~
dání
castky nl § 1486
5 obc. zak. c
zák.) toho, co
huje se nan ustanove
'i-tníku na náhradu (§ I. 4 , t~to částku podle
ná:?kt't
ze svého, propOJls I e .
roti zákonne povmno
.

ř.

čís.

Společenstva
dozorčí
může třetí
zřizeni
společenstevniho rejstříku,
učiněné veřejnosti,
trpělo-Ii,

věc
věci;
přes
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PI0~Sytpii~\~1 ~~i~tz~~i,mu z~ POji~tníl~~i ;:;~~bnI";!atiti

efektivně

přislušelo

vůle:

měl

lhůta
původního
účinností
čís.

době

J·i

znění

Prodejna: i
prodejen jest uživati plného
firmy, nikoliv jen
firmy
majitel
jako známku;
jeho
není v rozporu se zákonem
13.614.
tento Souhlasný názor nižších
Prodejové
§ 3 zák.
1/1933, jímž byla
jednoho roku, stanovená
prodloužena na dva roky, nelze použiti,
druhým odstavcem § 256 ex.
uplynula-Ii již
podle
doslovu druhého odstavce § 256 ex.
v
nabyti
zákona
1/1933 sb. z. a n.
13.163.
Prodlení v plnění: vyrovnací kvoty viz vyrovnání.
poj i s t n é p r e mi e viz poj i š t ě n í s m I u v n Í.
k II P n í s m I o II V Y viz sml o u vak II p n í.
ustoupení od smlouvy (§§ 918 a násl. obl'. zák.) viz smlouva.
bylo-Ii umluveno placení
v angIických librách a byl-Ii dlužník
v prodelní s placením, má věřitel nárok, aby se mu dostalo tolik, kolik mu
v den splatnOsti, bylo-Ii placeno podle kursu v den placení a
nikoli podle vyššího kursu v den splatnosti čís. 13.572.
Prodloužení nájmu viz s fl! I o u Van á j e m n í a pac h t o v n í.
Projednání pozůstalosti viz p o z Ů s tal o s t.
Projednávatel
zákonu jest tato instituce cizí I' í s. 13.191.
konkludentním
viz
konkludentní.
Projev
Prokura:
prOkurista
byl ustanoven neprávem usnesením
stavenstva a
rady,
osoba, bylo-Ii
prokuristy veoznámeno zápisem do
SPoléhati ,na takové
prohlášení obchodníka
k
zejména neodvolalo_Ii spolepo vice let toto prohlášeni a
aby zapsaná osoba vystu_
povala jako prokurista a pOdpisovala za ně listiny čís. 13.624.
Prokuratura finanční viz finanční prokuratura.

:;:;~~r~v:"clv!~i~~~Ylftech či s·.~!20;~bYla přihlášena

k vyrovnání dlužmka,
stavení: u poh.ledávky, ~l:\~~ním staveno či S. 14'~~bč zák.) ač bylo
není
(§ 149 t . že byi vedeno
ve .spor% IJ
v klidu, stalo-Ii
a jež
o nebylo
P?nechano.
podstatný vliv na
o
Azení
trestm
,
v době,nze<m,
kdy lez
byl po d'an návrh na znovuza alem

promlčem vyrov:~ 'ádně pokračováno
přetržení:
~o~n
s~ t~k fr~~bru
řízení.
~:to
ro~. ~u
ještě skončeno

čís.viz13.378.
. 'emní a pachtovní.
"em
smlouva naj
TOnaJ
· t · lhůta
Propadná l~U.~ VIZ ddvlené'úrody za vnucené správy jen veřel'nou dražbou, niPropachtovam: neo le, ruky čís. 13.172.
kohv z VD ne
.
vnucené viz pa. ch.t vnuceny.
'k
Propinační závazek ~IZ ,Phlva o moc n 1 k a VlZ obchodní pomocuJ
Propuštění o?cho 1 I1:V~ služební.
jinak .vIZ ~~ lO~no5t (§ 104 j, n.),
Prorogace VIZ. P ~ I Sv u ba
P

P

Prosba žalobnl ':IZ z a I o 'n k a
..
91 sb z a n. z roku
Protest
OS
ze
dne
21,
1
reProtokol o o oz
, . dní působnostI ucmno
adu 1931)
13.230.
acovních platí o se1931) nabyl
odvolacím
soude!"
ve
§ 439 c. s.
Protoko sou.
, d isy §§ 207-217 c. r. s.,
P
sání 'protokolu pre p
,
u -oudu prvé
247
" 'h osoudu
13..
rném
podán u lIne
d ' elnez
soudu~ první stobyl-li rekurs v nespo
odání den, kdy rekurs .?S
rekurs ve
chudou
u soudu jejího
hce; o c y v;
00/1931 sb z a n, pro o o a

smědn~č~ká~~z r~z~udím;
mezmar~

(z~!! 19;~) (c~~~ česk~sl~venskou

PIUblik~,r~r;í~e~'í ~~~l
čís.
řízení
S!Olice'dP~k!~án~;I:tf ~~n p~o

čis.

n~k~~~c~sf:novení

ř.

v

stra;~ r~~ěn~ep~~~

Ihfitě

§ 36 zákona CIS. I
. .
. . . luši nárok l1a
bydlištěč í s. 13.377. . t ľ (Obchodnímu jednatelt) nepns
t
t
ému
podntka
e
1
13751
P'rovise: samos, ~ 11 b h du nevyřírzeného Cl ,s,
,
,
•k
provlsl z o c o
b hodní pomocnl.
k'
b chodního
pomocníka
viz o c sp
_ r os
d k o vat e 1s a.
o
tl
iz smlouva
sprost/edkova e e v . .
" zákon
tabáčni vizt tra
a, 3 au t. 'za
k)
' .
-,
I (§ f 11 kodst.
. viz a u t o mobIl o v J
Provoznt
ochrana
'10
viz
výživné
(allm.
ProvozQvna ve a
"Vtění vyzlvne 1
v

,

tře

podnilkk~eviz

nájem.cv~·

Prozatímní opatření: k zajls
.
"
. soutěž nekala.
'kon)
k
I'
souteze
VIZ
'sti
2 a .. š't n í n á r o k II Z n
v dati ohrožené strane' 'souca
k adj
. prozatímní
pnkazem
í které by ohrožovalo pravoz
d

~ ~ ě

opatřem~ ~,e

I

~~ř~ení ;~dnik:t ~ ,1~íV;~~ ~~r!~i\z~~i\~~: ;"ěnil~, npe~~;ik~vm. 0i1.~f~1
~~:Zn~~~~íe~~atř~J.
ÚSChOVt~U ~o~~tz~h oZ::~~1fll
j~~O p~oto,
I . rozatímmho opa reOl
13847
dotčeny

třetích

že by povolemm

č
opatřen.1
e~jištění nepeněžitéh? ~aro'~h

.

povo em p
..
osob i s. . .
. . dnak k zajištént
zaj":y , . ' h
prozatimního
je ( I 'eni odbyly
;;;;
domáháno-li se tymzd n::,k
peněžitého
nároku,
]e n. Sp~ lečnosti) , musí konecny na
purce z veřejné
O'bchodm

~~~atímni

I'

y'
'ok 'e'ž jest upiatňov~ti,
jde-li o prozatímní opatr:~n~~sr~x~~~ sťa~o~iti lhůtu k podam
§
'řízení jest podle obdoby :-i
\' nespornem, h' y 's 13.984.
ř. J'est dovolací rekurs
příslušného navr ~ Cl" h dy škody podle § 394 ex.
§ 396 ex. ř.: v otazce na ra
.'
tření přísiuš né
řípustný č i s. 13.444. .
y
1
ovoleno prozatImm opa
' . nároku
~ahájil-l~, na,:rhova:~:~-Í~~~:k ~~t~ lízení ~ ro}hO~nut~~ít~~~~c;~~tI spor již
sporné ~lzenI" nve~ b
odmítnutí pro ne.prislu~no~, ta
ukázala jinak ne(při zpetvzetl~ za? y, t
y se žádost ohrozene s rany
·
.)
J'est
mlŤl za o, ze
444
•
za há
(394 ex. ř.) čís. 13.:
srn slu § 382 čís. 6 ex. r.
o 1enyv'

391 ex.

opatření býti přizpůsoben těmto od sebe odlišným nárokům a musí v něm'
přesně, způsobem veškeru pochybnost vylučujícím býti určen prostředek

k zajištění každého z nároki'i zvlášť; není věcí soudu, by souhrnný návrh

pro oha tyto nároky teprve sám vymezoval a rozděloval a volil zákonem
přípustný prostředek k zajištění toho kterého nároku čís. 13.885.
§ 379 ex. Ť.: ne bez peč í je osvědčeno, odstranil-li nájemce z nájemni
místnosti mouku zájemně popsanou, třebaže ji nahradil jinou moukou ve
stejném množství čís. 13.847.
z a j i š ť o v a cíp r o s tře d k y: k zajištění, peněžité pohledávky jest nepřípustné prozatímní opatření soudní zápovědi odpůrci, by úrodu a les způ
sobilý ke kácení ze svého statku neprodal a nedal je do zástavy čís. 13.644.
povolení uschování podle § 379 čís. 1 ex. ř. nevadi, že jde o věci podléhajíd zkáze; podle okolností může býti nařízeno i zcizení předmětu stíženého zatímním opatřením, lze-li tímto způsobem zabrániti, by účastníci
nebyli poškozeni čí-s. 13.847.
§ 381 ex. ř.: prozatímním opatřením může býti zmocněn jeden ze dvcu
likvidatorů, společniků veřejné obchodní společnosti v likvidaci, oprávně
ných jen společně zastupovati, k samostatnému zastupování společnosti
v určitém sporu, zdráhá-li se druhý likvidator, společník, provésti tento spor
čis.13.770.

prozatímní opatření ústředniho výboru sdružení odborových Olganísací proti
funkcionářům rozpuštěné odbočky; z úřadování funkcionářů může vzniknouti škoda, odporuje-li vedení odbočky stanovám, což přezkoumati jest
věcí valné hromady ústředí a dozorčích úřadů čís. 14.044.
čís. 8 ex. ř.: bylo-li manželu již pravoplatně povoleno prozatímní opatření odděleného bydliště, ph čemž bylo manželce zároveň soudem naří
zeno, by do čtrnácti dnů pod exekucí vyklidila společný byt, ne muže se

§ 382

manžeJka, dokud trvá tento stav, domáhati se své straqy znonl odděleného
bydliště čís. 13.358.
nárok manželky na zatímní. výživné není vyloučen tím, že soud povolil manželu k jeho návrhu oddělené bydliště, nebylo-li osvědčeno, že jen manželka
sama svým nepřIstojným chováním znemožnila manželské spolužití, zejména,
je-li osvědčeno, že se ohro7.ovali n.:!. těle a na cti oba manželé navzájem
čís. 13.358.
manželé mohou ,se pro případ sporu o rozvod neb n rozluku dohodnouti
o prozatímním výživném, které má býti manželce za sporu placeno; byla-li
dohoda učiněna pro dobu budoucí a pro- případ, Q. němž nebyla jisto, zda
a kdy nastane, jde o smír a jest věcí jeho výkladu, zda podle vůle stran bylo
výživné určeno nezměnitelně pro všechnu budoucnost, či zda bylo stanoveno
hledíc k poměrům obou manželů a vůbec k všeobecným poměrum doby,
kdy byl smír uzavřen čís, 13.371.
bylo-Ji manželstvÍ pravoplatně rozvedeno rozsudkem jen z viny manželky
a účinky tohoto rozsudku josud trvajr, an rozsudek, jímž byl rozvodový
rozsudek prohlášen za neplatný a bezúčinny, nenabyl dosud právní moci,
nemůže manželce býti povoleno prozatímní výživné podle § 382 čís. 8 ex. ř,
čís. 13.631.
jde . . .Jj jen o způsob provedení odděleného bydliště neb jen o doplnění usne·
senI o .povoleni odděleného bydliště co do způsobu jeho provedení, nelze
se domáhati řešení těchto otázek rozsudkem ve zvláštním sporu se všemi
důsJ.edky rozsudku, nýbrž jen v řízení o prozatímním opatření jako jeho
součásti; lhostejno, že manžel dodatečně slíbil manželce, že z povoleného
odděleného bydliště nevyvodí důsledky, bude-li se manželka slušně chovati a že je nyní mezi manželi sporné, zda se manželka slušně chovala,
čili nic č i s. 13.864.
§ 390 ex. ř.: jistota podle § 390, druhý odstavec, ex. ř. má sloužiti k pří
padné 'náhradě všech majetkových újem, jež by mohly odpůrci vzejíti· neodůvodněným snad prozaHmním opařením, jakož i k náhradě nákladú vzniklých odpůrci v řízení o prozatímním opatření čís. 13.847,

ř.:
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po e vseobecných předpisů §§ 5 4
ustanovení § 496
1 .
řírz,ení čís. 13.968 .
c. r. s se nevztahuje na návrh na přerušení

připu~tnost rekur~u 'po~u~ovf~eru~~fl1~Odle
v

čÍs

účelového,
zajišťovaci převlastnění, třebaže
před říšskoněmeckým notářem,
převodní
pře

čis.

•

v

-

•

t;O

odeprel-h prvý 'soud řízení ' řer~v",

v~dech , rozsudku, proti to~u ~ltl, ne~l,, .1 když voSe tak stalo jen v dú-

v

~~vo!aclmu soudu zabráněno b)~r:v?;h~ prostredku;
SI~. 13.968.
'
ura u nepřerušil

vy rzem

'VIZ

vyd r žen '

Přesun daně
zelezniční.
P~evod
platů
směnek: Směneč.J10prá~~,m
~
v

v

práv~í pohle~ávky

l~~~~ill ~r~mL1 ~ěři!eli.

byla-Ii zcizená nemovitost jediným majetkem prodatelovým, lest i neknihovní pohledávkU ze zastupování prodatel e ve sporu nesouvisejícím s ne13.355.
movitosti považovati za dluh, jenž souvisí se zcizeným
§ 1409
zák., bylo-Ii nedílu nabyto
odvozeným
jde o

jměním čís.
připad
obč.
způsobem
lč
í s. na
13.515.
přejimateli obchodu, by podnikl vše, co podle okolností připadu lze
jest
rozumně na něm požadovati, by se obeznámil se stavem podniku, který
přejímá, a to nejen 'po stránce aktiv, nýbrž í pasiv; jen, zachoval-Ii tuto
péČÍ a přes to o podnikovém závazku nezvěděl, jest prost ručení čís. 13.643.
ručení nabyvatele podle § 1409 obč. zák. nevztahuje se na osobní závazky
zcizitelovy, jež podle své povahy převod nepřipouštějí; nevztahuje se zejména na závazek zcizitele ke spláceni zápÍ1jčky jen odběrem piva čís.
příčinná13.363.
souvislost: úraz cestujícího byl v příčinné souvislosti s vadnou povahou
silostroje, chytil-Ii se cestuií cí při Vystupování vnější rukojeti a pří tom
byla ruka Jeho poranena přivíranými dveřmi čís. 13.264.
_
pokud srážka vlaku místní dráhy s povozem na přejezdu dráhy nebyla v příčinné souvislosti se zpozděním vlakU čís. 13.988.
přídavek drahotní na dítě· viz zaměstnanec zeleznični.

obec~~=

~:{~~~~~~;~~7:š~~~á
Vtav' kOa?,e~nOprávníhOU v:ř~:re~c~ežm~~ěVřiyteplli; nZůIstala
z 'Vt , •
,JIClho se oboc o . ,
' v II a ze
a1 em
b'"
pravIlJho poměru· šlo o . eh
V Jednak jako věřitel
osoby závázané postihem z e .z o ecnoprávního poměru jednak Jak o

vtko~ným

čís

18

II

směne~ čís.

orgánem
prevodu
13.278.
J o
vlastmctv1: § 367 ob Č. z á k l~i;o3, - src;v. tež čís. 13.406.
_
P?vo.J~~í prodeje z volné ~uk na byt 1 .v I a st nic t v i.
zak 'c ~ s. 13.224.
y nenahrazuje prohlášení podle § 428 obé.
hmotnému
'
'
čís. 13.372odevzdání nem' na ,zavadu,
že prodaných věcí J'e věC'
vt
k hm t ' . d
Sl poce
o
o nemu o evzdánÍ nestačí v
.
~pu~obem, že, každý jednotlivý í,"~e v~~rJel ·převzal koupené vč ci tim
d~~
J~Z~i oupenych
ze pr~datel ,předal kupiteli kIíg ~~kpY fl PdrohláSi!, že jest to
.
predmětů a kry
o (a ny, kde byla ulol _l?rodatel, třebaže jen občasně' pH t IC gd obchodní místnosti měl Jj
mlstností
s. 13.372.
' rlS up o pokladny a do

t

.č ~

obchodni~h

Přfdělový zákon viz 'P o zem k o v á r e for m a.
Přihláška
dědickák viz
p o z Ů s t a los t.
rozvrhu
viz dražba vnucená nemovitosti.
k dražbě,

kvzd~nÍ
odevzdam
(nakladního) a II t omobllu
. se vyžaduje j.eho hmotné odeč! s. 13.545.
dod~val-h mlynář
pekarny) mouku
z
mouky
fenize P?dle,
y r~ z ,mI?-0zstvI
Jež

.~éto

~~g

(nájemce
. dO~lOdy pekaři (podnájemc'
na
vypeče~íekárn
ji~) P'?ole

pekař vypekl a' :eka~e;~ se :,azdý den zjišťovalo kolik
bursovni ~eny, nejdeap'z~
e oto ~n?žství odváděl m1ymouky dodané
k v.: ~ypeceTI1m o prodej mouk

~nozst~l;
spotřeboval k peče~f :nl
vzdy pekaři prodáno jen oI~
~lynar" ~epozbyl vlastnictví k
J z podle, bursovnf ceny zaplatil
zpece~a

c 1 S. 13.548.
mouce dodane pekaři, do,kud neb l~
kdo SI vybral u kamenika z hotov'
. o •
y
JeJv.ta, ~al, kameníkovi rpříkaz by ~~h fo°hmtTI1kkU nahro,bní kámen, koupil
urCI e Jmeno stal se f Y ' k
o ° oupeneho kam
kamene
provedl tento
y a-lI obuv, vesměs zhotovena ~ k o ,v
•
smlouvy vyraběl zhotovitel výlučně ~b~ v do~ane.
objednatelem
a podle
pl o objednatele
a nesměl
pro

~a~OU?enéhO'

~T~. zf3.6~~eník

příkaz, v~~~tn~k~~

Německu listině,
chráněno před

_
Převzetí
dluhů: převzetím
zápůjčky
sobě převzat
odběru
výhradně věřitelova
příplatkem
za obč.
odebrané
čís. 13.363.
cenu
§ 1408
zák.: pivo
převodem
vlastnického práva k zavazené nemovitosti
nastane převzetí dluhu jen tehdy, převzal-Ii nabyvatel nemovitosti výslovné
nebo mlčky zástavní právo na ní váznoucí či s. 13.810.
§ 1409 obč. zák.: předpis má na mysli dluhy souvisejíci vubec s převzatým
jměním nebo podnikem, které tu byly v době převzetí jmění nebo podniku,
bez ohledo na to, co bylo o nich ujednáno mezi smlucvníky či s. 13355.

tím není však
odvolaci řize~i

Prekladištní tarif viz d o r a 1. "
viz dalÍ d Pl vda
'
Přetr"zem, promlčení, vydržení
II C 10
ov á
viz
.
do nových
viz
p,r o m I cen i, vyd r žen i
.
t
Prevod
e Sd II a e, C stá t fl L
.
srn v v
1m o evzdamm pUS b' .
e~ec~oprá,::ního nároku,
není však
o 1 )~n pfevod abstraktního
sobe
~ pravm~o .ctu.vodu, který by byl obča~ k . J~stě postupem nároku
ern ~~enecneho závazku; na rávní s op!avmm valutovým podldanezmenllo, a mohl by dlužník TI P, .m ~omeru smiuvnÍch stran se .
jen, kdyby
zánik jeho
v

čís.

obč. zák. čís. 13.354.
bylo ujednáno v
v
sepsané
není v tuzemsku
pisem § 37 ex. I'., nýbrž jen předpisem § 258 ex. ř. čís. 14.023.
poplatek: P r á v o
dno s t fl í víz dra ž b a v n u cen á n e m o vítosti (§ 216 čís. 2 ex. ř.).
jinak viz poplatky.
knihovniho dluhu ze
poskytnuté pivovarem
i závazek hostinského k
piva
hostinskému nebyl o
z
,pivovaru, a ke splácení dluhu jen
oa kupni

otazku
d'
otáz~u manželského
~ředurčující ČpOdl~.gd;ěte
nelze řešiti v jiném sporu jen jako

d

ještě

k pensijnímu piOjištění viz poj i š t ční pen s i j TI í.
nového silostroje k pojištěni: pokud nejde o návrh na uzavření nové pojišt'ovací smlouvy čís. 13.173.
příhoda v dopravě viz n á 11 rad a š k o d Y rl r a hou.
.~ poji.stná viz pojištění smluvni.
Přijatel směnky viz smě n k a.
příkaz viz smlouva zmocnitelská.
_
platební: smě 'fl e Č n Ý viz smě n k a.
PHkázáru pohledávky: k vyhrání: prOhlášení exekučního soudu (výkonného orgánu) na směnce, jímž se převádí směnka na opatrovníka více věřitelú,
jimž byla
pohledávka
k vybrání, pusobí jen
'Podle práva
14.903.
.
_
_

'

směnečná
přikázána
občanského čís.

převod

bY.,o:
I rI POvoleno pnmo ' řik' , ,
,
Ze]lClho jejího zabavení p. azam pohledavky k vybrání
..
usnesení PovoluJ'fcímll ''''káJ~t,_~oddlllžník Oprávněn k
kbez pr:dchá.
'·k' .
pn zaol k vyb ' , ...
Te Ursu I prot"
pn azaní, pohledávky lze
".
ram Cl s, 14.029.
1
zabavena podle § 294 • POVOlItI Jen ohledně
hl d·
nost, že vymáhajíc' V,y.:retf ?dsatvec, ex. ř." nI~o e avky.,; ~te.rá byla
podle § 10 -,. 1 ven el ma na pohledávce'..
m n,em,eol filC okol_
smlouvě č í S.z~·4 028 provozu silostrOji a § 1,~;e~~ts~~~ zastav~~ právo

na místě place'~

o POj1SťOvacf

"

Ol. zasada § 1396 b'
o realisaci práva II d • t
o c. zák. (§ 316 eV)
•..
ko,vou knihu' v tak~v~as a':.~fuo smluv-ně nabytého :.
~eplatI, Jde-li
vinnovst k Inahlédnutí doms6rfa~~ .pla~f důvěra v pozem~~::e k v lozempodnet zápisem ve hla ,~y '::tJp Jest tu jen tehdy j Ji \ nl y; P?.._- věci jinému
d
.
Vnl nlze C I s, 13.238.
' e-.
tomu dan
sou u VIZ post-ou
,~
P~lkJ z !lejvyššího podáni viz dr" b pe ,n I ve c i ji n é m u s o II d u
fl ep VIZ dra ž,b a
a z a v nu cen á ne m
.t
Přim' d '
ov, osti
e .aně (zák. čís. 76V1927).
.
.::- Jlflak viz d a ně' ex e k II Ce ber n í '
PnpOČtení válečný h l't .
VIZ tam ž e.
Přípojištěni: pod ~ e ~I V,IVZ V á ~ e č n á let a.
.. k '
C"
zak ,~'
8
C
"'I
JIna VIZ poj i š t ě n f s m I ~ V 1 S; 9/1920 viz poj i š t ě II :
rr pusŤW'-st
I
pell s i J. nI·.
..... opravného nlrose dk
. nI .
Příroči'
r'
re u VIZ d o vol' .
,~Podle zákona čis l4
. anI, stížnost.
pr~~pisy Z á k. ,č í s 240' 2<1934 VIZ z e fil ě děl e c.
Z uradu! ~e?í rproto' na
lS?U 'Pr~veI? veHdm a 'est
"
v odvolanr c Lg 13167
du, ze udelem příroč' bIJ
k 111m pnhhzetI
,
I 'f O uplatňováno teprve
podJe § 5 odst . (2)· t h·
přích .č í s, q. i 67. o oto zakona nelze pokračovati
byl~-h pohledávka, jež -tu b I
~
V zahájených již roze~, ~,
penlm směnek, kd
,yz JIZ byly a JIZ
. pred povolenI·m pnrOCl
.. ~ r
platné; k neplatnosti t"
o y'ystavci povoleno přír v; '. zaJIs ~na postousměnečných nám'tk' h e Jest pnhIížeti z úřadu ty bac., Jde o Jednání nes,účastni-l neplatn~h~c ;. tu~~ n~platnost lze na:ní::o~~ !I~by1a namítána ve
~ ,zajištění &vé pOhled~~~vnl o J~dnání a věděl v dOb~ J ~~dos,:~~ři, jenž se
v,
C 18. 13.531.
Y za vystavcem, že výstav' b
y pnJal směnky
Pnrustek hodnoty nemo.t t. .
Cl
ylo povoleno přiročí
P , ah
Vl Os I VIZ dá V k a
ns ~. vyjevovací: §§ 47 a '1
,.
nzení manifestačního t~a~.
ex. r.: op osi ční žaloba může ..
l
lze Se tu domáhati vÝroku ~ehdy, zanikl_li vymáhaný nárob?t~ podá~~ i za
sahy) byla prohlášena za ~
exekuce (nikoliv jen uložení je." z casti, a
~ eprllpustnou čís. 13.179.
vyjevovací phnebyla_li exekuce
zák čís 33/193 4 V dobe do konce březn 19
vady, by neb 10 va dlužn~k. dosud neučinila náv~~ odl~ž~.na z úřadu podle
~ýslednosti eX~kuce ~~~~~C§I!A řízení, pOkračováno, n: ~~tz odk~ad,
. .není zácl. XLII. UVOz. zák. k
druhy odstavec, ex. ř. .: í s e 1~ 6UV1 Í! o bezspolečník udal Jmění ~~~~ s .• společ~ík.)enž v žalobě nežá', . 93 ~
~bcho~ů a vyúčtování ,.dluhy" nybrz, aby předlož'l
da, aby za!ovan},
JednotlIvé položky přr' ~a Jen ~ra,vo, aby, až bUde úč~t s~zl~am u~avrených
~a přísežné stvrzení J~~ ~ tid;;~03Je po případě pozas~a~~?n~d~rf.zkourpal
zalobní žádost b ' I
"
.
.
'
o IV praVD
. . z obratu ,ze y ~za h
Ovany
zapl a t·lI zalobci
'
VISI
,
čísel
podle výsledků o;~~d ?hbChOdů Uzavřených v Unr~i~e~vebd~nou I%ní proo e a by stanovil
dobu žalohci při ad ., ,H!~ o roku čfsetně neuvede
~e žal?bní žádos~í ~JIC~, st n,epříp~~tná Pro neurč7fous t r~mun~raci .na tuto
zalobcl z nich Pflslu~e ~,a ,o~an~ za ~celem zjištění oně h ' 1a- h spojena jen
vydal z nich výpis j JI':.JC. pr,e.,.dlozJ! obchodní knih c 0" c~odů a provisí
, a Oz I vyuctování čís. 13.827. y a zaplsky a žalobci
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Přísedící

viz p r a c o v II 1 S o u d y.
úroda dosud neoddělená jest součástí nemovitosti a její zpeněžení
:ta vnucené správy nemůže se státi prodejem, nýbrž propachtováním, jť'?
jest přípustné jen veřejnou dražbou, nikoliv z volné ruky čís. 13.172.
i spoluvlastník nemovitosti může uvésti stroje ve spojení s nemovitostí jako
její příslušenstvi čís. 13.220, 13.312.
topné a vodovodni zařízení může se státi příslušenstvím budovy, třebas
s ní nebylo spojeno neodstranitelně či s. 13.288.
z předpisu § 294 obč. zák. nelze vyvoditi, že se věc vedlejší může státi pří
slušenstvim věci hlavní výhradně jen, jsou~li obě vlastnictvím téže osoby
čís. 13.288.
výhradná kutiska nejsou sama sebou příslušenstvím dolových měr a nemohou se jím státi ani tím, že jsou vlastníkem určena k trvalému použivání
horního tělesa čÍs. 13.304.
věci věnované dlužníkem k používání jeho zasílatelskému podniku, jemuž
jest výhradně věnována i nemovitost, na níž tyto věci jsou, jsou příslušen
stvím nemovitosti (§ 252 ex. ř.) čís. 13.380.
na pojistnou sumu za pojištěné příslušenství shořelé budovy má nárok hypotekární věřitel, i když .příslušenstvÍ bylo pojištěno zvláštní pojišťovací
smlouvou čís. 13.775.
koupě dřÍ'vÍ na stojato není koupí nemovité věci čís. 13.905.
příslušenstvím živnostenského pod-niku jsou i zásoby zboží, jež jsou věno
vány účelu provozu podniku, ,pokud jest jich zapotřebí k dalšímu nerušenému provozu podniku; u hotelových podniků i příslušné zásoby vína čís.
13.898.
§ 297 a) obč. zák.: topné a vodovodní zarízení hotelu není strojem ve
smyslu § 297 a) obč. zák. čís. 13.288.
byly-li dodané stroje, k nimž si dodavatel vyhradil viastnictví, spojeny s nemovitostí objednatele způsobem uvedeným V § 294 obč. zák., aniž si dodavatel vymohl knihovní poznámku podle § 297 a) obč. zák., staly se pří
slušenstvím nemovitosti, třebaže si dodavatel dal na strojíCh připevniti štítky
oznamující, že stroje jsou jeho vlastnictvím čís. 13.312,
do datel strojů, jenž si Ik nim vyhradil vlastnictví až do úplného zaplacení
kupní ceny, ale připustil, by byly spojeny s nemovitostí kupitele, nezajistiv
se knihovní poznámkou podle § 297 a) obč. zák., nenabyl tím, že na eXť
kuce vedené na základě rozsudku pro zmeškání, který si vydobyl proti
kupiteli důsledkem výhrady vlastnictví, stroje z kupitelovy nemovitosti odvezl, 'práva nepřipouštějídho podle § 37 ex. ř. vedeni imobilární exekuce
na stroje kupitelovým věřitelem, která dospěla v době odvezení strojů již
tak daleko, že stroje byly již jako příslušenství nemovitosti sepsány a odhadnuty a jako takové uvedeny v usnesení exekučního soudu o dražební
vyhlášce podle § 170 ex. ř. čís. 13.669.
§ 252 ex. ř.: nesouhlasí-li knihovní (nikoliv vymáhající) věřitelé s vydáním
částky nejvyššího podánÍ' připadající prý na svršky, ,které byly nepíávem
prodány s nemovitostí jako její příslušenství, nemohou jejich odpor vlastníci domnělého ,příslušenství překonati žalobou podle § 37 ex. ř. čís. 13.549.
zastavil-li vlastllIK podnik provozovaný na jeho nemovitosti, projevil tím
mlčky (§ 863 obč. zák.) i vůli odpoutati příslušenství od věci hlavni a uči
niti je věcmi samostatnými; tomu však tak není, nezastavil-li vlastník podnik z vlastní vůle, nýbrž důsledkem konkursu vyhlášeného na jeho jmění
čís. 14.026.
správce konkursní podstaty není oprávněn platně projeviti vůli, že úpadcovým věcem určeným za příslušenství úpadcovy nemovitosti odnímá dosavadní jejich určení, byla-Ii před zahájením konkursu již p.ovolena vnucená
dražba nemovitosti, v níž proveden byl odhad i movitostí jako příslušenství
před vyhlášením konkursu; nezáleží na tom, že podnik úpadcův nebyl prováděn na všech do dražby daných nemovitostech a že movité věci, o něž
jde, nebyly příslušenstvím všech těchto nemovitostí, stačí, že byl prováděn

Příslušenství:
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v
o drazby daných a dosud neprodaných

v, "č i s. 14.026.
Pnslusnost: pracovních soud' .
v
uVlzpra'
a z m e n a ž a I O' b y (§ 235 o cl s t I c ,o v, II I ~ o u cl~.
tuz~mskyc~ soudů: ,byl-Ii zůstavitel . řís~v r., s.) VIZ ~ m ,e n ~ ž a I () b y.
kozustalosti o neknihovní pohledávie zů:;Jk~~ b:lg1ckym, Jest projednání
~m, a rozhodováni o sporných dědick' aVI, e o~e za" tuzemským dlužní_
glckemu; opatřeni podle §§ 137
138 yctI naroclch prenechati soudu belď
"kaz twzemskému dlužníku
, ab
oesp ' .
pat' z a'I eZl
" t u v tom, že soutl
.a pn
cIzozemské úřady rozhodnou o D'oIIYd?eplat~l, pozustalosti tak dlouho až
§ 7 .
. 1 e avce c I s 13554
'
J. n.: o odvoláních z rozsudků -okre'
. o'
,
p~ac~vní podl~ _§ 42 zákona čís. 13111~~;Ch n~oud~, p!íslu~n}'ch pro spory
nybrz rozhOduje o nich senát složený' odle' , pl.ah r:e.dplS § 32 zákoll::t,
§ 7 a) j. n.: byly-Ii u krajského sou p
,§ 7 J. ,o. Cl s. 13.716.
se nedomáhala zaplacenI více než 2 du pod_any dve žaloby, z nichž žádná
te!1t~ peníz převyšoval, a usnesl-li ~~OOO Kc, Součet žal.?bních žádání však
!e~nvem~ proJednávání; žalobce pak řisamo~oudce na JI~h spojení k spo_
jeste ,pred přednesem žalobní OdpoV~di pr;em ~okl~ k ustnímu jednání a
k~ntokorentního, a navrhl, aby věc b I U\i edl, ze Jde. o saldo z poměru
navrh~ vyhověti čís. 13.440
ya postoupena senatu, - bylo tomuto
byly-II v _ t~~e, žalobě zažal~vány směnk,
. _ v
.
20.~, Kc,)1fle zněly na 20.000 Kč nel }, z mc.hz n;ktere prevysovalv
P?dam smenečných námitek k návrÍ
_ze usneSelll prveho soudu jímž po
n~ní v .při-čině směnek po 20000 K}U }~Obce bylo nafízeno odd~lené jedprevyšujících 20.000 Kč přeď senát~nfr~ samosou.dcem, v příčině směnek
pro obsazení soudu ve příčině žalob 'dl napadatI :ekursem čís. 14.013.
~?lldu" nemá význam, zda exekučníYtif~ Vey~aT5 :x. r." podané u sboro.vého
~I senva~em, nýbrž rozhodným pro řešeni tét
t~ koro."y s.oud samosoudcem
J. n. -c 1 s. 14,048.
o o az y Jest Jen předpis § 7 a)
~ 29 j, n.: ibylo-li v době podání žalob
.
.
~kody pro zanedbání místní policie s' y p:otI. o.h~~ v čechách o náhradu
jest povinna ·k náhradě škody n~ ~ce spravmm uradem vyřčeno že obec
sudku prvé stolice) bylo toto' rozg~d~~t' vša~ U~ště před vynes~ním roz'. neJ~ry~sí~ .správn~m soudem pro
vady řízení zrušen~ a nařízeno 11 •
dosavadní řízeni a žalobu odmítno~l~~ p:oJedn~!11 vecI, jest z úřadu zrušiti
13.162.
J pIO ne.pnpustnost pořadu práva čís.
byl-Ii pracovní Spor zahájen v době d
u okres~ího soudu, nezměnila na založe~é .!.: I~dn: .19~? ,!o 1. zaq ]932
s?udu nIC -okolnost že za řízenÍ' v prvé t j:~ yblucne PfI'slusnosti okresního
mho soudu zřízen ~ započal činnost
oS o IC,l
yl p~o, Obvod tohoto okres§ 31 j. n. viz de leg a c e s o u d u pracovm soud Cl s. 13.930,
o

§ ~4 j. n.: ~yl-Ii návrh na povoleni exekuc
.
_, v
ma -dovolany soud (po případě reku
' e podan II nepnslusného soudu
soudu , Je. r1 z exekučního návrhu zřejm'.
rSTI! soud)
postoupiť
v pnslusnému
v'"
'
. r
- I vec
odk~,zovvac! usneseni Jbýti vydáno, nezů~tá:'~~ I POdl: ~o?ečného rozhodnutí
nepns!usnym soudem v platnosti čís. 13.9i~ exekucm ukony vykonané j.iž
§ 46 J. n.: ustanovení odstavce prvého
"
limine fori pro nepříslušnost soudu
y~ep"latl, -byla-Ii žaloba odmítnuta a
k d
' II ne oz byla podána čís. 13489
§ 49 j n čís 5'
••
" f ' po u
spor o vráceni zbytk
t
b'
'.
složen při nájmu bytu v družstevním d ~ s ave, mho vkladu, jenž byl
tř~baže žalované družstvo ve s oru nOame1 spad~ pod § 49 čÍs, 5 j, n.,
?:ltalo, ze stavební vklad byl
vazanou půjčkou poskytnutou d;"_v t
." " ,
...,zs vu C IS. 13900
soud pnslusny .podle § 49 čís 5 .
'
.
stupníka čís. 13.900. .
' J . n. pro Postupitele platí i pro po-

čís. 6: jde ?v,spor z poměru služebního

(§ 4

v~.
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. 9.CI?, 6)- .,n.), domaha_li se
v JejIch hospodářství čís. 13.41i. a prace, Jez k Jejich žádosti konal
•
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pro spor ze služebního poměru pomocného zaměstnance českosloven
ských státních drah není výlučně přislušným okresní soud, a to ani za
platnosti zák. čís. 131/1931 čís. 13.821.
§ 76 j. n.: soudem, v jehož obvodu měli manželé společné bydliště, neni
obecné sudiště manželovo, nýbrž soud, v jehož obvodu nejen manžel, nýbrž
i manželka se usadila s prokazatelným nebo z okolností vyplývajícím úmyslem, aby se tam trvale zdržovala čís. 14.058.
§ 77 j. n.: pozůstalostni řízení <bylo zahájeno tím, že soud, obdrže", od notáře jako soudního komisaře úmrtní zápis, přidělil ,projednání pozůstalosti
notáři čís. 14.031.
§ 91 j. n.: jest odůvodněna, i když bylo žádáno jen o určení, že v rámci
zástavního práva přísluší žalobci proti žalovanému jako osobnímu i hypotekárnimu dlužníku právo na úhradu určitých nároků podle tvrzení žalobcova onou hypotekou krytých uspokojením ze zavazené nemovitosti čís,
13.488.
§ 93 j. n.: předpisem § 93 j. n. jest upravena jen místni, nikoliv i věcná
příslušnost čís. 13.810.
§ 94 j. n.: ustanovení § 94, druhý odstavec, j. n. platí jen pro příslušnost
soudů řádných, nikoliv i pro příslušnost pracovního soudu čís. 13.896.
§ 99 j. n.: knihovn1 vlastnictví žalovaného k nemovitosti, i když není vlastníkem naturálním, jest »majetkem« ve smyslu § 99 j. .n. čís. 13.616.
§ 104 j. n.: tím, že mkojrní a plátce vzal v záruční listině na vědomi, že
faktury o zboží dodávaném hlavn~mu dlužníku jsou splatné a ž-alovatelné
v určitém místě, není výslovně a nepochybně vyjádřeno, že se podrobuje
ohledně rukojemského závazku témuž sudišti č j, s. 13.202.
pľorogačni doložka v objednacím listě, již se kupitel !pro případ sporu podrobil 'příslušnosti určitého soudu, vztahuje se i na žalobu, jíž se prodatel
na kupiteli p'O jehO' jednostranném odstupu od 'kupní smlouvy podle čl. 355
obch. zák. domáhá vrácenI již dodaného zbOŽÍ čÍ' s. 13,623.
jde o výlučnou příslušnost podle ujednaného sudištč (§ 104 j. n.), bylo-li
umluveno, »že všechny spory, jež snad vzniknou ze smluvního poměru,
budou podrobeny v prvé stolici jinak příslušnému soudu sídla spole-čnosti
bez ohledu na bydliště stran«; sídlo společnosti, s níž bylo sudiště ujednáno,
zůstalo rozhodným pro příslušnost soudu, třebaže společnost napotom splynula fusí s jinou společností, mající sídlo v obvodu jiného soudu čís. 13.648.
ustanovením § 22 zák. čisT 111/1927 není vyloučena dohoda o příslušnosti
jiného věcně příslušného soudu či s. 13.758.
pro hypotekární žalobu nepřichází obsah dluhopisu jen potud v úvahu, pokud jest -jím určen obsah a způsob ručení; dále jdoud ujednání dlUhopisu,
zejména úmluva o sudišti, nemohou se tý;kati pouhého hypotekárního dlužníka, jenž není dlužníkem osobním čj, s. 13.810.
§ 109 j. n.: krajsky soud, rozhodujíCÍ o usnesení okresního soudu podle
§ 109, druhý odstavec, j. n., jest Činným jako soud prvé stolice a vrchní
soud jako soud druhé stolice, jenž rozhodne zpravidla ve věci čís. 13.171.
obchodní soud, jenž byl příslušný ke zřízeni opatrovní1ka k společnému
hájení práv majitelů dI1čich dluhopisů, jest příslušným i v otázce týkající se
posouzení rozsahu oprávnění opatrovnilka čís. 13.662.
o nároku dítěte proti otcovské bábě na placení výživného jest příslušný
rozhodovati opatrovnický soud, i když otcovská bába má řádné bydliště
v obvodu jiného soudu čís, 13,925.
rozhodnouti o stížnosti na vyřízení žádosti za osvojeni poručenským soudem jest povolán sborový soud druhé stolce i tehdy, nepředložil-li poručenský soud své usnesení dří'Ve, než je vydal, nadřízenému sborovému
soudu prvé stolice k potvrzení.č i s. 14.042.
§ 111 j. n.: byla-li podle § 111 j. n. pravoplatně přenesena zcela příslušnost
na jiný opatrovnický soud, nemůže býti agenda opět přenesena na dřívější
opatrovnický soud jen z toho důvodu, že není již účelné, aby opatrovnictví
bylo nadále vedeno u onoho ]]ného opatrovnického soudu čís. 13.993.
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§ 232/3 c. ř. s.: úkol zástupce chudých, ustanoveného pro žalobu pro spor
u určitého soudu, skončil pravoplatnÝm odmítnutím žaloby pro nepřísltlŠ_
nost tohoto soudu; bylo na žalobci, by si pro spor II příslušného soudu opatřil nového zástupce chudých, a zařídil, aby žaloba včas (§ 232, třetí odstavec, c. ř. s.) byla podána II příslušného soudu čís. 13.166.
podle § 232, třetí odstavec, c. ř. s. (čl. II. čís. 4 zák. čís. 23/1928) zachovává
se včasným podáním odmítnuté žaloby u soudu procesního i lhůta stano_
vená pojišťovacími podmínkami k podání žaloby čís. 13.835.
§ 261 odst. 6 c. ř. s. viz p o s t o u pen í vč c i ji n é m II s o udu.
§ 532 c. ř. s. viz -o b fl o vař í z e 11 í.

§ 4 ex. ř.: povoliti exekuci na základě výpisu ze seznamu přihlášek ve vyrovnacím řízení (§ 63 vyr. ř. čís. 64/1931) jest příslušný soud uvedený v § 4
čís. 6 ex. ř.; byl-li návrh na povolení exekuce podán II nepříslušného soudu,
má dovolaný soud (po případě rekursní soud) postoupiti věc příslušnému
soudu, je-li z exekučního návrhu zřejmý; má-li podle konečného rozhodnutí
odkazovací- usnesení býti vydáno, nezůstávají exekuční úkony vykonané již
nepříslušným soudem v platnosti čís. 13.914.
§ 6 ex. ř.: předpOkladem § 6 ex. ř. jest, že pro téhož povinného je více exekučnÍ-ch soudů; předpisu tohoto nelze však použíti k souhrnné žádosti proti
více povinným, pro něž platí rozličné exekuční soudy čís. 13.961.
§ 17 ex. ř.: nejde o spor, pro nějž jest výlučně Přislušn}" exekuční soud
podle § 17, druhý odstavec, ex. ř., domáhá-li se vypovězen}' zaměstnanec
zaplace.ní dalších sfužebnkh požitků proto, že mu výpověd' nebyla dána
vnuceným správcem jedině k tomu oprávněným, nýbrž konkursním správcem jako osobou neoprávněnou; nesejde na tom, že se vnucený správce
nevzepřel příkazům správce konkursní podstaty a konkursního komisaře
a je provedl čís. 13.239.
pro spor o neplatnost nebo neúčinnosti exekučního titulu jest výlučně pří
slušn)' exekuční soud, vZil1ikl-H z ,podnětu a za řízení exekučního a má-li
výsledek tohoto sporu právní důsledky na vedení exekučního řízení (§ 3Y
čís. 1 ex. ř.) čís. 13.376.
předpisem druhého odstavce § 17 eX. ř. byly jen takové spory vyhraženy
k rozhodování exekučnímu soudu, které tkví svou podstatou Ve skutkové
okolnosti, teprve za exekučního fízení vzniklé, takže exekuční řízení samo
o sobě jest důvodem žaloby; tornu tak není, tkví-li vznik sporu proti vnucenému správci velkostatku ve skutečnosti, že vlastník velkostatku vypověděl žalobce jako zaměstnance velkostatku ze služeb, čímž i vnucený
správce se pokládal vázán a vzav v~rpověd' na vědomí, založil na ní další
své kroky proti žalobci ze exekučního řízení čís. 13.826.
§ 37 ex. ř. viz ž a lob a pod 1 e § 37 ex. ř.
§ 375 ex. ř.: příslušnost k povolení zajišfovací exekuce na základě rozsudku
pracovního "Soudu čís. 13.294.
návrh na povolení zajišťovací e.xekuce na základě směnečného platebního
příkazu (§ 371 čís. 2 ex. ř.), jenž byl podán u exekučního soudu aniž bylo
připojeno vyhotovení exekučního titulu a úřední potvrzení, že byly podány
námitky, jest zamítnouti, nikoli podle § 44 j. n. postoupiti procesnímu soudu
či s. 13.456.
§ 387 ex. ř.: neprováděl-li okresní soud exe.kuční v Praze výkon zájemného
popsání svršků jako soud k výkonu zájemného popsání podle zákona povolaný, nýbrž jen jako soud povolujícím procesním soudem podle § 36, dn'hý
odstavec, prvá věta j. n. dožádaný, jest procesní soud výlučně příslušný
k projednání a rozhodnutí sporu o nepřípustnost zájemného p.opsání podle
§ 37 ex. ř. čís. 13.489.

čl. 310 obch. zák.: provésti rozvrh výtěžku za věci prodané v exekuci (§ 327,
čtvrtý odstavec, ex. ř.) a učiniti opatření o tom, co se má státi s výtěžkem
docíleným v nesporném řízení podle čl. 310 obch. zák., náleží soudu jenz
výtěžek prodejem zÍ-skal čís. 14.064.
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Rodtce: na r o na.
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před okresním souRok první: přednesl-Ii žalobce pn ~ryem roku § k ; t c: r. Sjednání při němž dodem žalobu a nedostavl-h se k roku
us ntmu
, " rozsudku oro
stavivší se žalovaný popřel žalob ní nár~k ,a navrhl vydant vk'n' paale
zmeškání, byly tu předpa~lady p:o vydanl rozsudku pro zmes a 1
§ 442, 'Prvý odstavec, c. r. s. CI s. 13.695.
v . '

je-Ii v rozporu se zákonem nebo se stanovami čís. 13.184.
lhostejno, na či podnět rejstříkový soud zvěděl, že při usnášení se byly
porušeny stanovy nebo zákon čís. 13.184.
13.184.

rejstřLkový soud jest oprávněn zkoumati, zda se usnesení valné hromady
společenstva nepříči zákonu nebo stanovám, a zjednati nápravu, bez rozdílu,
zda toto usnesení přichází v úvahu pro zápis do společenstevníhO rejstř~ku,

nic čís. 13.211.
potvrzením o správlllosti protokolu o valné hromadě společenstva není doložena způsobem vížícím rejstříkový soud i skutečnost řádného svolání Valné
hromady; nejsou-li při opovědi doklady, že bylo při svoláni valné hromady
společenstva postupováno podle stanov, a má-Ii rejstříkový soud v tom
!?měru pochybnosti, nemůže mu býti bráněno, by si, maje ovšem na zřeteli
§ 17 zák. čís. 100/1931, nevyžádal potřebné doklady é í s. 13.263.
souhlasný názor nižších soudů, že rejstříkový soud nemúže přihlédnouti
k pouhému oznámení člena družstva ve věcech, jež náležejí do revisní čin
nosti svazu, nepříčí se zákonu [§ 46 (2) 1 zák. čís. 100/1931 čís. 13.519.
otázka, zda předseda prá'vem či neprávem předčasně ukončil valnou hromadu družstva, nedav' hlasovati o dalším bodu pořadu, vymyká se posouzení rejstříkového soudu v nesporném říťlení čís. 13.718.
resjtřiikový soud se může v nesporném řízeni, zabývati jen stížnostmi proti
nesprávnému svolání a koná ni valné hromady, jež mají býti předmětem zapisu do společenstevního rejstřfku nebo se zápisem takovým souvisí, nelze
mu však rozhodov,ati v nesporném řízení o porušení soukromých práv toho
kterého člena družstva, která člen odvozuje ze společenské smlouvy čís.
13.718.
členové společenstva nejsou oprávněni k rekursu proti usnesení, ,jímž byl
za:psán do rejstříku likvidátor, jehož rejstříkový soud ustanovil likvidátorem na místo likvidátora, jenž se vzdal této funkce čís. 13.773.
Hekurs viz stížnost.
Relativní námitka pro t i smě n c e viz smě.tl k a.
nutnost zastupování advokátem viz a d v o kát.
Remunerace: v á n o Č 10 í pří s p ě vek (zák. čís. 144}1930) viz tam ž e.
zákonem o ohch. pom. není vyloučena dohoda stran, že dosavadní remunerace nebude na při:ště vyplácena čís. 13.259.
vánoční tajemnrka nakladatelské služby ve Státním nakladatelství v Praze
čÍs. 13.987.
jinak viz o b c hod n j, p o moc n i k.
Renta viz d ů chod.
Resolutivní podmínka viz pod m Í n k a.
Restituce viz navrácení v předešlý stav.
Restrikční zákon (čÍs. 286/1924): ustanoveni § 17 (2) čís. 1 vztahuje se i na
aktivní požitky ze služebního' poměru u obce, jenž jest služebním poměrem
jen prozatímním a vypověditelným-a .nepodléhá zákonným předpisltm o trvale
ustanovených obecnkh zřízencích čís. 14'()()3.
ustanoveni § 18 zákona má ,na mysli výděletné pn]my jiného druhu, než
jsou příjmy uvedené v předchozím § 17 Č Is. 14.003.
bylo-li ve služební smlouvě definitivního zaměstnance se spoLkem ujednáno,
že zaměstnanec může býtí propuštěn za těch podmínek, za nichž muže býti
prOipuštěn státní úředn:iik, nebyl spolek oprávněn rozvázati služební poměr
výhradně jen z úsporných důvodů podle zákona čís. 286/1924 čís. 13.857
Retenčni p,I"ávo viz z ad r ž o v a cíp r á v o.
Revírní bratrské pokladny viz p o k I ad n y b r a trs k é.
Revise viz dovolání.
1
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oprávněny

soud jest oprávněn zrušiti usnesení valné hromady družstva,

čili

I

jsou

jenž má býti zapsán, jest takového druhu, že jeho zříe:ení podléhá
obmezení ve smyslu § 19 zákona čís. 44/1933 čís. 13.439.
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dražební, rozvrhOVý viz dra ž b a. ,
,vkole za' eho života
rozsouzená: bylo-li z~staviteltv (učtt~~ n~.It?lu~~~~~t:k p)nSilníbh požitku,

Rozepře

~~l;e~~C p~a~~~~~~Jump~:a~~~~ZhO?ndut~' i, p,r~~iž~e~~cf~~~~~~tlp~:;
dicům) a není pnpustne opetne Prol~ ~avavn: e 13446
. z důvodu přechodu závazku na dedtce c 1 S. . '

v,

amd l-ľ dlužník po pravoplatném zamítnutí návrl~u n,a vylOl1cenIl z~ba
po a 1
dl § 251 ex ř novy navrh na vy oucem
venýckh věc.í z~ es~e:y,~Ca~ ry'~h: věd a byl 'od6vodněn týmiž skutečnostm~,
z exe uce, lenz
h d tou třebaže se dřt. ko návrh dřívější jde o věc pra\'oplatne roz' o ~u , v'1 6
.
~ější návrh opíral 'po právní stránse ,o ust~~ovent .§ ,~5}, c s'13 7:~' L,
'kdežto pozdější návrh o ustanoveOl § 251 CIS. 5 ex, r. c l~.. .
.
d t
., I b v manžela na manzelku o rozbylo-li pr~vQpl~,tne ro~ho nu °anože~:~í estran rozvádí od stolu a loze
vod manzelstvl tak, z.e k~~, ~ I bě jíž se domáhá manželka rozvodu
~:~~%IS~~O~ ~tý~~~ln~e :t~y z~~nŽelovy, námitka rozepře rozsouzené
v

Y

čís. 13.503.
•
r·· e e
zahájená: nejde o ni, čelí-li každý z obou opo~~ní~hpS:h~~~á~~~ I il~~eb~ž;
k . třebaže je tu totožnost stran a vyma <lin
"
h
ž~~bce žádá v obou žalobách i, by bylo právem ~znán~" že vyma any
nárok byl zrušen započtením vzájemných pohledavek C!~. 1,3.165.:
• lb'
v, dání o vydání vkladní knížky z důvodu vlastmckeho prav~
za o mmu za
,.
I bc v jiném sporu proÍl
nebrání zahájená rozepře, nmmtl-h ny~elsl ~a o e 'h d vk d nážalobě nynějšího žalovaného započte-mm narok na ~ na t:'a u Sv o y řed
hradou její hodnoty; žaloba o vydáni v,kladni ~nÍ'z~y lest vsak P., 'sčasná, dokud o námitce započtení nebylo zamltave wzhodnuto Cl.
V'V'

v

~3.~3;·or roti úpadci o nároku na vyloučení véci z úpadkové P,o~st~ty
J P dle § 7 odst (2) korrkursního řádu čís. 64/1931, br.m l're~

Je.-

p~:rusen p~.

žalobou neuplatňoval týž žalobm
správci pO.,~staty; lh~~t~in,o,v že ,~e
v nové žalobě liší žalobní nár~ ,v tom, že se zadá I o zltstem, ze oveC
nepatří do úpadk(}!Vé podstaty Cl s. 13.4;68.
,
,
Rozhodčí komise z á v odn ic h vý borů viz z a vod nI vy bory.
soud (r o z s u d f): hon e b n í viz hon i t b a.
.
_
nem.ocen ske· 'POJ·l·šťovny viz pojištění SOCIální.
.
v'
··"tění smluvním viz pojištění smluv:nl.
.
prl pOlls
v
t hu·e na soud na výběr dany,
ustanovenf §§ 582, 596 c. r. s:, se n~vz a 1 ;
,
'ež b měla
když žalobu o zrušení rozhodclho vyroku podavá strana, 1
Y
ve hlavním sporu postavení žalovaného č i,s. 13.~41. ,. t '
ří
došlo-li p'řed rozhodci k· různým rozhodnutu~: ~.eta bY~1 \~-r;ám o~há
zení před vrohnÍm rozhodčím pv?skyt!1uta r~nll~zl~to:!, tak byl porusen
jHa stanovisko, které jí bylo., pnzntve; nes a ,
. ředpis § 595 čÍs. 2 c. ř. s. Cl s. 13.907.
..
~ 595 čís. 45, ř. s. p~edl?okládá, ž: bud' ~YIOne~y~~m;~~~~ ~~~~~~~~~~
rozhodci, avsaJk .nesprav1ne, anebo, ze o nem
čís. 13.907;
1f .
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bursovni: předpis čl. XIV. CIS. 3 uv. zák. k c. ř. s. pal Jen pro t zemské bursovnÍ soudy čís. 13.225.
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1. dubna 1875, čís. 67 ř zák ~ čl XeoI-,Y,m na ,základě zákona ze dne
•
•
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.
• llV. zak keř sč'
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cjzoze~sky: nález říšskoněmeckého r h ~. . . : . 1 s. . .
venske republice vykonatelný jen dO~1 o~.clho ~oudu Jest v Českoslo
dohodě, jíž se tomuto soudu POd~Ob·fS O~-} meZI stranami k písemné
předpis čl. XIV. čís. 3 lIV zák k l y C 1 s. 1,3',225.
sovní soudy čís. 13.225'
.
c. r. s. pl ah JeTI pro tuzémské bur-

rozhodčí
soud v Lipsku
t h
und Gemiisel12.odler
a. ;polku
V. SHz ~~ D
Beursc
e Rauhfu~ter-Fourage-KartoffeIr 111~ nelze ldash na roveň zdejším
bursovním soudům rozhodčím
1. dub.na 1875 čís. 67 ř zák ~ ::rl~rI1m na ,základě zákona ze dne

v:

protokol o do'Jožkách ~ foz;udÍ~'ze cinuv2~ak.,~, c. ř. s. čís. 14.225.
z. a n. z roku 1931) nabyl mezinár de, o' zan 1923 (čís. 191 sb.
československou republiku tepr 7 rOt ni pusol;Jllosti (účinnosti) pro
má-Ii býti povolena v tuzemsk~le e' ~s opadu 1931 čís. 13.230.
u~~. na záldadě nálezu cizozemského rozhodčího soudu stačí
smlouv~ stran o rozhod~i stal~ ;s~rKv,~~ I ~ :xeku3níh? titulu, že se
smlouve o rozhodčím nedošlo ]'e t n,e , ~~mltku, ze prece k písemné
"'
'k I
' s up a t nlh odporem čís 13426
znzeny o ektivní smlouvou' p d
d .
. . .
spadá spor, že nález rozhod~íh~res p~s § 38",zák?na čÍs. 131/1931 nesmlouvy, jest mezi stranami b ,y. o~d~, znzeneho podle kulektivní
(Oddělení okresnÍ~h soudů r ezucmny; 1 po zrízení pracovních soudfl.
rozhodčího výroku vydanéhPo o sP,orydvpracovní) jest žalobu o zrušeni
sm'o uvou, po-d
z"'
,
ati 'u onoho řád roz
'h 10 clmd soudem,nzenym
kolektivní
v vprv.?Í ,stolící příslušný, nebýtfes~l sou u, ~tery.?y byl pro rDJ:cpre
pnslusny, kdyby pro jeho obvod n ~U~y v~ lOzsudlm, a který by byl
zvláštní oddělení okresního s d e y znz. en ani pracovní soud ani
d
ou u pro spory pra
,. d
'
c
'
?vm sou přes to o takové žalob 'd
covm; Je nal-H pra::ak. o prac. s,o~~dech č i s. 13.883. e, j e o zmatek podle § 28 ds. :1
zalobu o bezocmnosti nálezu rozhodcú
'1 nt~ něž bylo rozhodování přeneseno kolektivní smlouvou nelze
14.061.
, p o u a 1 II pracovniiho soudu čís.

§ 17 rozl. zák.: rozsudek v rozvodovém sporu, jenž byl vynesen na základě
uznání žalovaného, aniž soud zjišt'oval anebo uváděl rozvodový dúvod, nemůže býti púdkladem pro přemenu rozvodu v rozluku (§ 17 rozl. zák.)

13.232_
manžel,
z jehož výlučné viny bylo uznáno na rozvod manželstvÍ, nemůže s~
domáhati rozluky, musel-li si býti vědom toho, že by rozlukou připravil
manželku o zákonný nárok na pensi a takto ji hmotně poškodil čís. 13.3HB.
v řízení rozIuKovém podle § 17 zák. lze přihlédnouti k doznání skutkových
okolností ve ~(ponl rozvodovém čís. 13.514.
Rozpor se spisy viz d o vol á ní (§ 503 čis. 3 c. ř. s.).
Rozsouzená rozepře viz r o z e pře r o z s o II z e n á.
Rozsudek: § 406 c. ř. 5.: započtení pohledávky žalobcovy na exekučně vymáhanou
pohledávku žalovaného v aposičním sporu nevadí, že v době uplatněni
námitky byla žalobcova vzájemná pohledávka sporná a pochybná ~
stačí, že se za oposičního sporu (§ 406 c. ř. s.) stala nespornou ~ ličí 5_
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výživné viz výŽiuvS,~11éo~ta VI~ p,rklslušnost.
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zemre -11 manzel, zalUjlCl o rozlu 1(U dřiv .
S~Udu, nelze již uznati na rozluku' n' be,v l~ez byl vynesen rozsudek prvého
z~~l~ul~: manžel byl oprávněn ctorriáhr\lest se omezití na výrok o tom;
l~e rozl~ky z viny druhého manze a: Cl~1 lllC; jde tu o vý-rok určovac'
~pr~,:,'n.en, třebaže žalobní návrh nebyl v §t ~ c. r;,. s.), k němuž. jest soud
u yÍl právní zájem na bezodkladn'
o~m ? ~I?eru změněn' ovšem musí
"' "' k' , ,
em urcem CIS 13293 '
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s
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z Je env se
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b
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.
yva y. manžel nemuže se domáhať ' .
.
dQ,~usÍlv se cizoložství s 'bývalou ~~~~I ady ~aJeltkové škody na tom, kdo
,takze by'onakonec
í
rozvrátil manžel:
't 0- I z~ odvolacl~o řízení v rozlukové' .oru
.
~
ga~~~anehO) manzela, jest žalobu cl r~\
rn~nzelství zrušeno smrti
i3'
,
z u u manzelství zamítnouti č i s.
y

:f

t

v

~~I,

rozloučeno č ~k~~ 3~~Obco"ou,

v

se

§
e~ rozl. zák.: manželská nevěra
1
.
spadatI pod pojem těžkého Ubližová'nť~~~1 n§eVlvrc;holila cizoložstvím mtiže
e
3 pIsm. e) zák. či s. Í3.514.

.._.,

kvidní čís. 13.702.
nelze vyhověti žalob ní žádosti, pokud se domáhá placení služného i po
ukončení jednání v první stolici či s. 13.857.
§ 409 C" ř. s. viz lhůta paričnÍ.
§ 411 c. ř. s.: pokud není třeba ve výroku rozhodnutí uvésti, že se :lZe'loba zamítá 'pro tentokrát čís. 13.989.
zásada, podle níž rozsudek podle § 232 ex. ř. jest účinný pro veškeré
súčas.fněné věřitele a oprávněné a proti nim, jakož i pro dlužníka i
proti němu, nemění- nic na tom, že se 'pravoplatnost rozsudku vztahuje
jen na rozsudečný výrok (§ 411 c. ř. s.) čís. 13.240.
byla-li správci konkursnÍ" podstaty pfidělena konkursním komisařem
podle § 112 konk. ř. role žalobce a usnesení to se stalo pravoplatným,
jest k pravoplatnosti rozřešení otázky aktivní legitimace ke sporu ptihližeti z úřadu i ve vyšších stolicích; dojde-li k nim věc následkem
přípustného opravného prostředku; otázkou aktivní legitimace nelze se
zabývati ve sporu, i kdyby rozhodnutí konkursního komisaře neodpoví-dalo zákonu čÍ" s. 13.829.
pro uznání: ve sporu, v němž přistoupil na straně žalovaného vedlejší
intervenient s postaveníni nerozlučného společníka v rozepři, nebyl
soud oprávněn po uznávacím projevu žalovaného vydati rozsudek pro
uznání, nebyl-li vedlejší intervenient žalovaného líknavý ve smyslu § 14
c. ř. s.; v tomto směru stači, že protokolem není osvědčeno, že soudce
vyzval vedlejšího intervenienta k projednávání a že tento přes to neprojednával čís. 13.161.
k záva:mosti projevu strany o podrobení se žalobnImu nároku, učiněného při roku za iprojednávání, sporu, se nevyžaduje, by byl přijat odpurcem, ani by odpůrce navrhl vydání rozsudku pro uzná-ní; odvolání
takovéhoto platně učiněného pro-jevu jest vyloučeno čís. 13.258.
pro zmeškání: nicotnou jest dohoda manželů, by jejich manželství bylo
rozvedeno a rozloučeno tou cestou, že manželka podá na manžela žalobu o rozvod z jeho viny, že se manžel k prvému roku nedostaví, že
rozvod bude povolen z jeho viny a že, jakmile rozsudek nabude právní
moci, zažádá manželka o povolení rozluky; nkotným jest i slib manželův, že bude platiti manželce výživné ode dne, kdy se vystěhuje z jeho
domácnosti čís. 13.253.
tím, že se dal odsouditi rozsudkem pro zmeškání k zaplaceni premie
z pojišťovací smlouvy proti škodám z povinného ručení, uzavřené jmou
osobou za něho bez řádného zmocněnr, a dopustil i vedení exekuce,
neschválil vlastník auta mlčky pojíšt'ovací smlouvu čís. 13.246.
tvrzení žalobce v žalobě, že mu přísluší k vylučovaným předmětům
právo, nepřipouštějící. výkon exekuce z důvodu, že je koupil před rovolením exekuce, nestačí, by mohlo býti žalobě vyhověno rozsudkem
pro zmeškánÍ- čís. 13.169 .
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uvedeno-li v žalobě jen, že žalovaný »dluhuje« žalobci zažalovaný peníz, nebyly uvedeny skutkové okolnosti, na nichž se zakládá žalobní
nárok, a nelze uznati rozsudkem pro zmeškání (§ 396 c. ř. s.) podle
žaloby i v takovém případě není důvodu k postupu soudu podle §§ 84

a 85 c. ř. s. čís. 13.635.
nedostavil-li se odvolatel k odvolacímu roku ve sporech pracov'ních,
nelze z tohoto důvodu zamítnouti odvolání čÍs. 13.459.
nedostaví-Ii se jen jedna nebo druhá strana k oďvolacímu jednání ve
pracovní (§ 33 zák.), jest jednání provésti se stranou se dostavivší,
ard se zřetelem ke všemu tomu, co druhá strana podle obsahu spisu

věci

pracovního soudu a po ipř1padě také v odvolacím spise byla již uvedla
13.074.
i ve věcech pracovnkh jest strana vyloučena v odvolacím řízení (§ 33
zákona) s přednesem, jejž, nedostavivši se k 1fčení, zameškala v prvé
stolici čís. 13.705.
přednesl-Ii žalobce ,při prvém roku (§ 2'39 c. ř. s.) před okresním soudem žalobu a nedostavil-Ii se k roku k ústnímu jednání, při němž dostavivší se žalovaný popřel žalobní 'nárok a 'navrhl vydání rozsudku
pro zmeškání, byly tu předpoklady pro vydánf ,rozsudku pro zmeškání
podle § 442, prvý odstavec, c. ř. s. čÍs. 13.695.
vyloučení strany z dalšího přednesu podle § 442, druhý odstavec, c. ř. s
k návrhu ,pří-tomného odpůrce předpokládá, že návrh byl učiněn u soudu
příslušného k projednání a rozhodnutí rozepře i prohlásil-li se po podání
onoho návrhu soud nepříslušným a postoupil-li žalobu podle § 261,
šestý odstavec, c. ř. s. příslušnému soudu, pozbyl návrh pOdkladu a
k tomu, by mu mohlo býti vyhověno, musel by býti znovu přednesen
před příslušným soudem, arciť za podmínek § 442, druhý odstavec,
c. ř. s. čís. 13.823.
popřel-Ii žalovaný u prvého roku před okresním soudem obsah žaloby,
navrhl-Ii její zamítnutí' a odsouzení nedostavivšího se žalobce k náhradě
nákladů sporu, učinil-Ii návrh na vynesení rozsudku \pro zmeškání a pak
prohlásil, že ponechává spor v klidu, bylo toto prohlášení ,.bez významu
pro rozhodnutí o návrhu na vydání rozsudku pro zmeškání, aniž .záleželo na tom, že první soud neprohlásil jednání za skončené podle
§ 193, prvý odstavec, c, ř. S.; náSledky zmeškání nebyly zhOjeny tím,
že žalobce při následujicím roku vstou.pil do jednání čís, 14.051.
byl-li spor postoupen krajským soudem na Slovensku pOdle § 182 a)
o s, p. v doslovu čl. III čís. 8 zák. čís, 23/1928, krajskému soudu v historických zemí'ch, nelze přípravný spis podaný u krajského soudu na
Slovensku, v němž byly námitky ve věci samé, považovati za žalobni
odpověď, a jest na krajském soudu v historických zemích, by určil žalovanému lhůtu k žalobní odpovědi; při vynese.ni rozsudku pro zmešká-ní podle § 398 c. ř. s. nebyl kmjský soud v historických zemích
oprávněn přihlédnouti k ,přípravnému spi~u podanému u kraj$kého
soudu na Slovensku, jehož obsah nebyl přednesen čís. 13;882.
Rozsudí viz-rozhodčí soud,
Rozšíření žaloby viz z měn a ž a lob y.
Rozšiřováni (§ 1330 obč. zák.): pojem čís. 13.223.
Rozvazovací -pQdmínka viz pod m Í n k a.
Rozvod manželství: .p ř e m. ě n a v r o z I u k u viz r o z I u k a man žel s tví.
obnova manželského společenství (§ 110 obč. zák.) viz
tam ž e.
výživné viz výživné manželky.
bylo-Ii pravoplatně rozhodnuto o žalobě manžela na manželku o rozvod
manželství tak, že se manželství stran rozvádí od stolu a lože z viny obou
stran, překáží žalobě, jíž se domáhá manželka rozvodu manželství z výhrad:né viny manželovy, námitka rozepře rozsouzené čís. 13.503.
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vací nemuze býti vyhověno; nesejde na tom, zda exekuce byla skončena již také v době, kdy byl podán odpor proti zabavení, aniž na tom,
že exekuční úřad nesečkal se zúčtováním až do projití osmidenní lhůty
k podání námitek proti zabavení, jak predepsáno v odstavci druhém
vl. nař. čís. 175/1927 k § 357/1 zák. čis. 76/1927 sb. z. a 11. čís. 13.627.
řízení (§ 193, 194 c. ř. s.): jest zmatkem podle § 477 čís. 2 c. ř. s., ne na
řídil-li soud prvé stolice, skončivší jednání podle § 193, třetí odstavec,
c. ř. s., když došly protokoly o vyslechu svědků, ústní jednání před
změněným senátem podle § 412, druhý odstavec, c. ř. s., n~,brž v neveřejném sezení usnesl se na rozsudku s přibráním soudce, jenž se
vůbec nes účastnil jednání předcházejícího rozsudku čís. 13.321.
proti usnesení rekursního soudu, jímž, změ-niv usnesení prvého soudu,
mu nařídil, Iby opět zahájil nzenÍ podle § 194 c, ř. s., jest dovolací
rekurs nepřípustný čís. 13.560.
Skutečné odevzdání (§ 943 obč. zák.) viz dar.
Sleva dobová viz pojištění smluvni.
~ pachtovného podle vl. nař. čís, 164/1933 viz úp r a va pac h t o v n é h o.
podle § 1104 obč. zák. viz smlouva nájemní a pachtovnÍ.
Slovensko a Podkarpatská Rus: zákon o mimořádných přechodných ustanoveních
-na Slovensku čís. 64/1918; »prozatímní ponechání v úřadě« ve smyslu § 2
zákona neznamená, že čsl. stát vstoupil ve služební poměr založený mezi
bývalým uherským státem a úředníkem, a ponechan}' úředník má nárok jen
na »dosavadní požitky«, a to po celou dobu, po kterou trvalo jeho prozatímní. ponechání v úřadě; z toho, že úře.dník přijímal bez námitek vypláceny
mu plat, nelze vyvozovati, že mezi stranami došlo mlčky k dohodě o výši
služebních požitků čís. 13.217.
§ 163 o. s. p. vyžaduje, by hned po prvnim marném pokusu doručení bylo
zanecháno písemné oznámeni, že Se doručovatel za účelem opětného doručení dostaví v přesně označené dobč; nestačí ústní sdělení doručovatele
přítomnému personálu, že za účelem doručení přijde po druhé; doručení
žalob není bez ·dalšiho možné s plným účinkem také k rukám obchodních
pomocniků oČ i s. 13.262.
zákonný článek XXV:1'900 a min. nařízení 27483/1901 byly zrušeny § 253,
třetí odstavec, zák. čís. 259/1924; bylo-li pravoplatně rozhodnuto, že k projednání sporu jest přislušným soud v historických zemích vzhledem
k úmluvě o příslušnosti, jest míti za to, že se strany chtěly i po hmotně
právní stránce podříditi zákonům iPlatným pro tento soud či s .. 13.362.
průkaz podle § 9 ex. Ť. o postupu vykonatelné pohledávky firmou na Slovensku čís. 13.379.
byl-li spor postoupen krajským soudem na Slovensku podle § 182 a) o s. p.
v doslovu čl. III čís. 8 zák. čís. 23/1'928, krajskému soudu v historických
zemích, nelze· přípravný spis ,podaný u krajského soudu· na Slovensku,
v němž byly námitky ve včci samé, považovati za žalobní odpověď, a jest
na krajském soudu v historkkých zemich, by určil žalovanému lhůtu k žalobní odpovědi; při vynesení rozsudku pro zmeškání podle § 398 c. ř. s.
nebyl krajský soud v historických zemích oprávněn přihlédnouti k příprav
nému spisu podanému u krajského soudu na Slovensku, jehož obsah nebyl
přednesen čís. 13.882.
nejde-li D obchodní jednání, jest na Slovensku k platnosti úmluvy úroků
převyšujících zákonnou míru 5%, třeba písemné formy; nařízením uherského ministerstva čís. 4420 z roku 1918, jež bylo zrušeno zákonem ze dne
20. března 1928, Ns. 58 sb. z. a n., nebylo ustanoveno, že je neplatná ústní
úmluva 'o zúrokování trhové ceny, která podle písemné smlouvy jest Siplatna
v určitý ,čas, a že podle této smlouvy nelze pož,adnvati zákonný úrok podle
platných právních .předpisů čís. 13.972.
obdobné použití zákonného ustanovení čl. VI § 42 čís. 2 zák. čís. 23/1928,
které platí jen pro Slovensko a PDdk~patskou Rus, není připustné čís.
14.062.
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slozen-~ .k soudu ,vkladní list spořiteln

'y.

O:p~á,:nen složený vkladní list realisovat? na bzurocltelný vklad, nebyl soud
bez~y deposi~í účet II téže SlPořitelny n~~~ fa!!jDU ho!ovo~t uložiti na svůj
pos~~a, vydatt devinkulovaný v,kladn~ r rz me 'v~dyz doslo k vydáni des pnrostlými úroky po srážce de
't 1 .h 1st, po pnpadě přL<;!ušnou částku
pro ť'
I usnesení exekučního (rek pOSI
'h)ni o poplatku čís
'. 13990
.~
.
po?dlužník podle § 307 ex. ř. ~~s~~u~ě soud~ v: otá~ce, zda částka, již složil
vracena poddlužníku, má i poddlu v, :k' n:nl predmetem exekuce a má býti
ve smyslu, J?u nepříznivém čís. 13~~~2 pravo k rekursu, bylo-li rozhodnuto
nesouhlasl'-lt vymáhající věmel s
" . , v,
dle § 307 ex. ř. na soudě nelze /ydamm~ ~astky, již poddlužník složil
podřídil-Ii se poddlužník ~sneseni poddluzm~u vydati č f s. 13.762.
poo ~ozvrhu částky bezpodminečně n~ !o~vo}em vexe,kuce, nemůže již v říeení
vracení z důvodu, že dodatečně dVl de slvoze~e uplatňovati nárok na její
v u soudu neprávem čís. 13.762
ose k presvedčenf, že složil částku tu
Sluzby vyšší viz o b C h d e ·
Služební b~t viz b ~ t s ,ou ž ~ lb'~ moc n í k, poj i š t ě n í pen s i j n L
pomer obecntch zaměstnanc
pragmatika viz z a m ě s t n aUn ~l~ z ~ m e s ~ n a n e c ob e c n í.
-:- smlouva viz s m I o u va s I uže b o. e c n I, stá t n í.
S!uzebnost: ž a I o 'b a -z á p ů r c' 1· . t n l~
dv
VIZamze
vy rzení viz tamže
.
a dražba služebného
nemovitostI·.
pozemku vjz dražba vnucená
osob~í: POžÍ'vací, užiivací, rav
.
'v
v
I t. zv . .nepravidelná služebn~t
o VIZ te~ ta, m z e.
zemkové knihy zapsána jen 'Ve (~ 47~ obc. v.z~k.) může býti do poOS?b (fysických nebo právnick'ych ~S~~oh urcl~~. osoby nebo několika
~ech obecenstva« čís. 13.878. ), lze vlozltl služebnost »ve propre~mětem darování může b' ti i v, ,;
,
slu~ehnost užívánÉ nelze po~touptNZ~~l~ OSOb'l11 služebnosti čís. 13.945.
sluzebnnst požívání lze
t,. .
: 14.059.
převésti čís. 14.059.
pos OUpltI a na zakladě postupní listiny knihovně
pozem~ová: právo rybolovu nadržování
vov~y a vybírání písku a ,štěrku
z reky v určitých miste~h s . ,
podle § 477 čís. 6 obč. zákP~fe~~ s ~~clt~~ !lsedlo;;tí, jest služebností
s~atku (na veřejné řece). jd~ o. soukmuz~ ytl zalozena i na veřejném
:~konem čís. 93/1869 ř.' zák a zem~~,?e práv~, kte;ré říšským vodním
Cl~ .. 71/1870 z. zák. nebylo dotčeno v ym ,vodntm zakonem pro Čechy
ll}tl, z~a to, že jde o právo' v 'h
, e sv: p'l~tnosti; v pochybnosti 'e
va?1 reky týmž způsobem č~ s~a1~.~h;YIUCUJICl kohokoliv Jiného z užt
'Pr~vo na ~eZlplatný odběr vod' r
"o
•
pr~ye~ sluzebnosti č~j>s. 13.374 Y p ,o aUm z obecTIJho vodovodu jest
!ustla-h . obec oprávněného Ve . v . konu s v
.
Jest PO':lOna, .by vše uvedla v p ~d V]' luzebnosh odstraněním rour
poskytuje dřívějšf odběr vody ne~í ~~a1 stav. tak, že se oprávněnéITJ~
?~ za~ezpečovalo takovou kv'alitu vod povlTI.~a učiniti ~ařízení, které
J~:o pltne vody, neposkytoval_li vOdovYct ~'?Y J! mohlo by ti používáno
I ,~I no u. v~du čís. 13.374.
o jlZ pred po.rušenÍm zaručeně
estU. ~roti zapůrčí žalobě (podle § 52'3 ab v ,
o v
poukazem 'k předpisu § 24 lesního 'kc . zák. ,muze se žalovaný brániti
za ona (CIS. patentu ze dne 3. pr'J-

?

o,

.,
sin ce 1852, čís. 250 ř. zák.) jen, vymohl-li si již před tím příznivé rozhodnutí příslušného správního úřadu čís. 13.292.
Směna: nemovitostí a převodní poplatel.;: čj s. 13.897.
Směnka: převod směnek směnečnoprávním odevzdáním působí jen převod abstraktního směnečnoprávního nároku, není však o sobě ještě postupem nároku z právního důvodu, který by byl občansko~právnim valutovym PO?kladem směnečného závazku; na !právním poměru smluvních stran se nt'::
nezměnilo, a mohl by dlužn~k namítati svému věřiteli zánik jeho obecnoprávní pohledávky jen, kdyby uhradil dluh směnečnému věřiteli; zůstala
najmě nedotčena práva obecnoprávního věřitele, jež mu vyplynula ze záručniho prohlášení, týkajíciho se obecnaprávního poměru; šlo o jeho zajištění jednak jako věřitele, z obec:noprávniho .porně,tU, jednak jakO osoby
zavázané postihem z převodu -směnek či s. 13,278.
prohlásil-li směnečný věřitel dlužníku, že akcepty budou rozděleny při splatnosti na malé směnky, nebyl oprávněn v době splatnosti směnku zažalovatI,
nýbrž byl povinen poskytnouti dlužníku možnost, by splácel dluh ve lhů
tách, a .přijati po případě na tyto lhůty nové směnky; nemohly-li se strany
v tomto směru do.hodnouti, nelze z toho dovozovati, že zůstalo při splatnostt
směnky, nýbrž náleželo věřiteli, by ponechal soudci podle obdoby § 904
obč. zák., by podle slušnosti určil dobu plnění čís. 13.385.
nárok vymáhajícího věřitele, by mu dlužník vydal směnku, nezanikl tím,
že dlužník zatím získal na základě této směnky pravo.platný směnečný platební příkaz proti vymáhajícímu věřiteli čís. 13.656.

1

v

zák,

čís.

1/1928 sb. z. a n.:

pokud vzhledem na všeobecné obchodní podmrnky mezi indosantem a indonelze ;při kontokorentním spojení převedenou směnku posuzovatI
za zaplacenou tím, že je připsána na vrub účtu indosantova, pokud účet
vykazuje dlužný zůstatek, a že má indosatář právo vymáhati směnečnou
hodnotu na osobě směnečně zavázané č i s. 13.720.
§ 3: návěstni doložka je určena jen -pro směnečníka a má ten význam, že
směnečník nesmí dříve akceptovati nebo platiti směnku, dokud ho nedojde
návěstí, jinak by se vydal nebezpeči .ztráty svého případného nároku proti
výstavci; z návěstí samého nelze vyvozovati přímo omezení vystavcova ručeni a tím závazek pro směnečného věritele čI s. 13.721.
doplnění směnky doložkou »bez protestu« nepatří k podstatným náležitostem směnky čís. 13.789.
§ 3 čís. 5: otázka, zda podpis výstavce souhlasí se zápisem o podpisování
firmy v obchodním rejstříku anebo s předpisem stanov, přichází v úvahu
jen, jde-Ii o směnečny závazek výstavcův, nikoliv však, jde-li o je-ho smě
nečné oprávnění č Is. 13.387.
§ 6 (1): okolnost, lŽe datum vystavení směnky pochází z doby po umrti
jednoho z přijatelů, není na závadu platnosti směnky čís. 13.742.
§ 6 (2): i když byla krycí směnka vyplněna dnem splatnosti předcházejim
době, kdy byly dospělé splátky na směnečnou pohledávku, nejde 'o vyplnění
proti úmluvě, byla-li směnka zažalována až, když nastala již ztráta lhůt
a splatnost zbytku pohledávky, k jejímuž zajištění směnka sloužila č 1: s.
satářem

13.370.
§ 8: bylo-li směnky nabyto vydražením při exekuční- draž-bě, nemá doložka,
připojená na směnku výkonným orgánem, účinky směne.čnoprávní: čís.
13.406.
prohlášení exeku'čnÍ'ho soudu (výkonného orgánu) na směnce, jímž se pře
vádí- směnka na opatrovníka více věřitelů, jimž byla směnečná pohledávka
přikázána k vybrání, působí jen prevod podle práva ohčanského čís. 13.903.
§ 22: určil-li příjemce na sděleni majitele směnky, že má směnku jím podepsanou, způsob, domicilování směnky a stanoviI':'lj osobu domiciliáta bez
Jakékoliv výhrady, zejména nenamí1nuv nevyplacení směnečné valuty nebo
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zánik směnky, byl tim domiciliát . k ~
' v ..
by jako jeho orgán směnJ:u ~zl~~' plnomocll}k pn.1e~cův ~měnečně
pl,ato,?st ~ splatnost směnky; uznání tgto 1~ a byl~ hm bezYY,hradne l~znána
nybrz ma ,povahu disposice o pf"
Jes t nejen ?oznaO!m skutecnosti,
čís. 13.722.
aVlllm parneru a ma pravotvorný účinek

zmocněn"

v

~ 32: .výstavce směnky na vlastní řád i kd r
v,
•
Ťlmovan ke směnečné .žalobě je-li na'
z .~a sl~:nk'-l v rukou, ~e01 legisament, za nímž následuje' další šSk~~n~~ l~ 1~ n ... skrtnuty vyplnený indosměnka přes splatnost nebyla honorován II y In osament, neprokázal-li, že
placení dostala do jeho rukou čís. 13.71~ a ze se v cestě zpáteční pro zamajitel indosované směnky na kt·
b
samenty jeho nástupců ne~í le iti%~vn.e y skr}nu! j;h".o indosament a indopřijateli bez předložení' protestug ieč ". a~ .kbsrenecne zalobě o placení proti
§ 44: k zániku směnečného dluhu zze y y', protes.t ~rominut čís. 13.789.
vydána kvitovaná směnka a po PříPad~p~acen~m t nem treba, by plátci byla
§ 63: vyplněna-li směnka dnem v sta 1 pr? es . . pro neplacení čís. 13.195
dožil, nemohl pro něho vzniknouB s v~n~,,,. J~hoz. se přijatelův rukojmí nebUdoucí pohledávky či s. 13.506.
menecny zavazek, ani s ohledem na
§ 64: k zachování směnečných nároků
t'
.....
".
presentována ku placení přfjemci
t' Pyro 1 rucltch stací, byla-Ii směnka
neč?é.h~ pr~va jest Ovšem zapotře~tr~ 1 ,ne~u protestO'yána~ k v~konu s~ě
dluzmkum, 1 ručitelům žáda-li se ' y. ~menka b'y la predlozena 1 regresmm
může státi i žalobou í s. 13.329. na flIc placem; tato presentace se však
§ 87: poskytlo-li společenstvo zápů:čku dv'"
.
~ zajištění úvéru směnku jako přijaielk
:~f osobam, ~ten~ mu vydaly
c
Jedna z nich a družstvu neb 10
y, a , c enem spolecenstva byla jen
P~jčky i nečJenům, jesf posk:tnut~e z:t~l~~~ach ?ovolen.o pOSkytovati zámrtku mi!že žalovaný nečlen vznést' - pUlc ~ n:c~enu v.mcovným; tuto l1éismluvníku čís. 13.1'96.
1 ve smenesnem nzení proti přímému
byl,?-li nabyto směnky vydražením
k ';'
smen. zák., nýbrž věřitel musí si
I ~~~.. u'2fll hdrazb:, ~elze použíti § 87
mohl směnečný dlužník vznésti proti / ~ 1 v~e~ ťY n.am1tky, které by byl
na směnku výkonným orgánem
. ,~';'o pre C. 1Ud".cl;
.
d?ložka, připojená
byla-li ,pohledávka, iež tu bYla' jfže~~e~c~nky lsm.enec~?p~~vní čís. 13.406.
2~?/~~2~, zajištěna postoupellÍm směnek p~J0".e~!?1 prrmcI. podle zák. čÍS.
pnrocl, Jde o jednání neplatné' k neplatn ' f
]lz ~ylo vystavci povoleno
?~byla namítána ve směnečnÝch námitk?Shl. e Jest pnhlížeti z úřadu, třebas
1 mdosatáři, jenž se zúčastnil neplatnéh ac '. tU!t n~platnost lze namítnouti
kdy .přijal směnky Je zajištění své ' oh~ p.raV.lll,lO Je~nání a vědě-! v době,
bylo ,povole~o příročÍ' čís. 13.531. P
davky za vystavcem, že výstavci
§ 98: byla-lI ve směnečné adrese u d
y.
protes,tu však, jenž byl prováděn ve ~~ů~!1a lresna ,adl'e~a příjemcova, při
se ukazalo, že příjemce v udaném b t .~". s anovene smenecnym zákonem.
hověno pOžadavku § 98 (3) směn z.? U J~ ;ne~yJ, ~~Iz~ řIci, že nebylo vy':'
bytu již možné z důvodd s oči~a·i." ne ~.O-:h dalsl patrání po jeho novém
věřitele neb úředního orgán~ po JyCIC~h v ]mych okolnostech než v osohě
§ 103: schází-Ii zákonn' řed ~erene o protestací čís. 13.276.
kdo podepsal směnku ~afo /0 a~ nedostat~u pl~é moci na straně toho,
koníka (§§ 1175 a násl obč ~~t)en~~m~t-:.°lec~~sÍl it:0dle občanského zá§ 103 (1) směn. zák., třebaž~ z 'e'h~
u.ze byt! sme!1 ečně zavázán podle
společnost vzejíti směnečny' záv~zek Cl
P?ds.PIS1"3 .719.
za spolecnost nemohl ani pro
V

y

,

)

v

i

v

i

dft?

v".

V'

/z.

směnečné řízeni:

námitky: ve zpětv~etí námitek proti směneoné
''''''
,sa;t..tellJ- ,n~.1ze spatřovati ratihabici (d d t .. ,mu Pla!e?flimu"pnkazu mdo11lasel1I uC1něného za indosanta neo ~ a vec~e. z~ocnefll) smenečného pro~lámitek indosatáři býti zabezpečen~r;~~ry.m~
za~tup~i, měla-li zpětvzetím
a
ukor ostatních věřitelů indosanta' na zák~ d :, ta'h ter~ mu nepříslušela, na
,
a e o oto mdosamentu nevznikl

zpětvzetí námitek proti směnecnemu platebnímu příkazu platný smě
závazek indosanta, jenž by mohl býti zajištěn zástavním právem na
jeho nemovitosti; došlo-li přece k pravoplatnému zřízení zástavního práva,
jsou zadní věřitelé oprávněni, by odporem podle § 213 ex. ř. zabránili při
kázání tvrzené pohledávky indosatáře pfed jejími pohledávkami čís. 13.192.
k nicotnosti úmluvy (§ 55 vyr. řádu) jest přihlédnouti z úřadu, i -když byla
namítána po uplynutí lhůty ke směnečrným námitkám čís. 13.248.
byla-Ii z majetku vyrovnacího dlužníka převedena na vyrovnaciho věřitele
směnka v souvislosti s vyrovnacím řízením, jde o nedovolenou výhodu; lhostejno, že se převod směnky stal při příležitosti smlouvy úvěrové, při mž
vyrovnací dlužník dostal od vyrovnacího věřítele hotovost čís. 13.248.
byla-li pohledávka, jež tu byla již před povolením -přiročí podle zák. čís.
240/1924 zajištěna postoupením směnek, když již bylo výstavci povoleno
přiročí, jde o jednání neplatné; k neplatnosti té jest přihlížeti z úřadu, třebas
nebyla namítána ve směnečných námitkách; tuto neplatnost lze namítnouti
i indosatáři, jenž se zúčastnil neplatného právního jednání a věděl v době,
kdy přijal směnky k zajištěnf své pohledávky za výstavcem, že výstavci
bylo povoleno přiročí či s. 13.531.
směneč:né námitky jsou :přípravným podáním; obsahovaly-li směnečné námitky návrh (na:bídnutí důkazů, druhý stejnopis), jde o formální vadu, již
bylo odstraniti .:podle §§ 84 a 85 c. ř. s.; nepostupoval-li soud prvé stolice
tak, nýbrž ustanovil-li k směnečným námitkách druhých žalovanych ústní
jednání, stačí, že ,při tomto jedná1ní byla formální vada napravena přednesem
příslušného návrhu č i~. 13.88'Z.
neobsahovalo-li podání směnečné 'námitky, jež by byly skutkově dohčené
a opřené o nabídnuté důkazy, a věcný 'návrh, jest toto bezobsažné podáni
odmítnouti; v takovém případě nemůže žalovaný odůvodňovati námitky teprve při ústním jednáni a nelze přihlédnouti k tvrzeni nicotnosti úmluvy)
na jejímž základě ,byla směnka vydána čís. 14.036.
obnova řízení (§ 556 c. ř. 5.): neni věcí žalobce o obnovu směnečného sporu,
by tvrdil a prokáz.al, že v souzeném případě není podmínek pro vyloučení
žalOby o obnovu podle § 556 c. ř. s., nýbrž jest na žalovaném, by se proti
žalobě o obnovu bránil námitkou, že jednal v hlavním sporu bezelstně a že
mezitím svých směnečných nároků proti třetím osobám pozbyl čís. 13.536.
'Směnka krycí: i když byla směnka vyplněna dnem splatnosti předcházejícím době,
kdy byly dospělé splátky na směnečnou pohledávku, nejde o vyplnění proti
úmluvě, byla-li směnka zažalována až, když nastala již ztráta lhůt a splatnost zbytku (pohledávky, k jejímuž zajištění směnka sloužila č i s, 13.370.
význam krycí směnky jest v tom, že dlUlžnÍk ručí z takové smčnky potud,
pokud závaz'e:k z úvčru, k jehož zajištění byla směnka vydána, nebyl úplně
vyrovnán, ovšem jen do výše, do níž se zaručil čís. 13.893.
krycí směnka může bý.ti uplatněna teprve, až lze dobývati pohledávky ji
kryté, nevyhledává se však, aby osoba oprávněná k vyplnění této části
směnky vyplnila datum splatnosti směnky souhlasně s datem splatnosti zajištěné 'pohledávky a nikoliv datem pozdějším, pokud ovšem to nebylo ujednáno a pokud původní pohledávka do tohoto termínu ještě nezanikla čís.
13.893.
Smír: o v Ý ž i v n é m viz v Ý ž i v n é.
platnost smfru, jimž hyl jen upraven z,působ plnění práva bytu přislu
šejícího ,podle svatební smlouvy, není podmíněna formou notářského
spisu čís. 13.204.
přLpustnost pořadu práva, domáháno-li dodržení smíru uzavřeného při
vodoprávním komisionelním Hzení čís. 13.785.
smN-em (§ 1380 obč. zák:) z doby před účinností zákona čís. 125\11931,
o náhradě škody způsobené zaměstnanci nesprávlným přihlášením služného pensijnímu ústavu, nebyly narovnány i vyšší nároky zaměstnance
podle zákona čÍs. 125/1931 čís. 13.978.
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soudní: v a~vokátském sporu může uzavř,·t,·
soud
d
soudní smír před sborovy· 01
em Jen a vokát jménem strany čís 1380
Smlouva: for m a viz tam ž e.
. . 3.
kup dědictvi viz.dědictví
nabídka viz tamže.
.
nemožnnst plnění viz tarnže.
neplat,llost viz tamže.
o myl viz tam ž e.
pia cell í viz tam ž e.
podmínka viz tamže
II s t o II p e fl i (§§ 918 a ~ásl obč zák)'
I
.
lobu o splnění smlouvy, není 'o rá~něna' . srn UVnt. ~~ra~a, podavší žasila, že od smlouvy ustupuj'e ~ žádala' b~ p~ za..~aJem sporu prohlápodle § 920 obč. zák. Ileč ž~ -by se 'S 1 ,:a, fa II s ody pro nesplnění
dlení-I? .druhé strany 'nemožným neťPhnem d?~dlke smlou,":y stalo pro-

cennym čís. 13_822.

Ospa ars y pro zaJabce bez-

darovací viz dar.
dopravní viz doprava železniční
indivi~ue~í viz smlouva kolekti~<flí.
kolekhvru: r 9 z h o ~ Č ~ s o u d viz tam ž e.
z toho, ze se delmk hlásil do práce v 'j ,
','
volně, znaje pracovní a mzdové
J ne~ tovarrum oddělení dobroditi, že tím projevil mlčky svou p0Iť-ery v. nem, nelze nepochybně us ouv ~omto o?dělení vyplácenou č í ~~ i3~~~st srozuměn i s nižší mzdou
pOKud potreboval dělník bez s v é v i n
v. ,
delší do-bu, .než normální čís. 13.306. Y pro pf1;kazané akordní práce
~stan~ve~r~n § 24 zákona o stavebním ruch .,.,
.
ceny mdlvlduelní pracovní smlouvy pokud u Cl~: 4.5/1930 JSou vyloupodm:iinky pro zaměstnance čís. 13~640.
se JImI zhoršují pracovní
komisionářská viz k o m i s j o II á ř.
kupní: vde p II rač n í p o v i n n o s t viz tam v
p r e k II P n í p r á v o viz tam ž e.
z e.
s~rava pro vady viz tamže.
vy h:ad~, v I as t,n i c tv i viz tam ž e.
kou;fe ~bOZl ~ vdodaní na objednatelovo odvolání čís 13291
~r~ ,at ~ l~emuz~ se ~?máhati zrušení smlouvy pro ne~děk' č i ~ 13509
p~k::nay) I :~~~~r n~n~;~eCčee~eká!.ny:) ,p,?dle <lohody pekaři (podnáj~mci
z této -mouk' , ekař
'
,pn 5=emz se každý den zjišťovalo, kolik
n~ři ,penÍ'ze ;o~le bu~~~~I~ean~e~~jd~a;ř:~ toto !11 n?žstvf odv~děl mlynybrž z množstvÍ mouk dodané k v·. !'"ypecelllm o prodej mouky,
mno'žství, jež spotřebo!al k peč~~~ :r~ Jve, vz~r ~ekaři pt;'0dáno jen onů
a ~lynář nepoz.hyl vlastnictví k mou~:z .do~a~é' ,pU!~~~im <lc~knJd zapIba!!I·I,
zpecena čís. 13.548.
'
'
ne y a
ouPě ?říVí na s~oj~to není koupí nemovité ~ěci čís '13905
kk
. up nIC e na' Je-ll sp
'v
k'
".
poměr opřen' ~ lm nf ~~O'u vyse I!pnt ceny, jest sporným i právní
Y
určení kupní ceny ~kladu lj~j~ll ;kok~~lte~ ~ár,právní .záj~mv?a brzkém'
splnění smlouv . k' . 1
'
. aSlmu ZCIzem CIS. 13.260.
jest to 'en 'eho rá Y' u.pl~e ~ema 1?ovmnost koupenou věc převzíti'
y

!

'!

v

S přijetí~ kO~IPenl vě~fm~ci~~k~!IVv ~~~~~~~rí; P':O~léVá-1i vša~ kupiteJ
datel zbaviti úschovy p;odané věci jest oprás t:n]~ I~, a'ě chce-II se proobč. zák. složiti k soudu, .nebo ,podle čl ;~~n bU h v ~ pOdl,e.§ ..1425
skladku nebo veřejně 'i I rodati
v.·.,
o c . zak. daŤl 11 na
smlO'uvy; neučinil-li tak! n~sPlnil ~~I~~J~dme l1ahrazuj~ __ s,pln~n~ kupní
jde n~ j,eho vrub č i s. 13.569.
a, co se pozde]t s veCI stane,
'
zabavIl-h pro datel v exekuci proti kupiteli k vyd Ob t' k
danou, ale dosud neodevzdanou a' tudíž vlast' v y 1 d U~~I .C~.l1y prum vec, vy razII-)l Jl v exe-

kuční dražbě a prodal-li ji Ilapotom jiné osobě, nemůže již věcnou nabídku na odevzdání věci učiniti a kupitel může se s úspěchem domáhati
rozsudku, že další exekuce prodatele k vydobytí (zbytku) kupní ceny
jest podle § 35 ex. ř. nepřípustná čís. 13.569.
prO' dle n í v pln ě n í: stát, jemuž byla jako ,kupíteli způsobena
škoda tím, že pro opozděné <lodání (pro dodání z jiné cizí země) muselo býti zboží vy cleno podle vyšší sazby, než jak by tomu bylo, kdyby
bylo dodáno včas, jest oprávněn domáhati se náhrady na prodateli
čís. 13.727.
čJ. 354 ob c h. z á k.: bylo-Jí při prodeji zboží před zahájením vyrovnacího řfzení- o jmění kupitele ujednáno zapravení ku.pní ceny ve splátkách bez ztráty lhůt, nebyl prodatel s to vyko'1ati volhu podle čl. 354
obch. zák. dříve, než uplynula lhůta k posle dni splátce kupní ceny
čís. 13.296.
nebyl-li kupitel v době zahájení vyrovnací-ho řízení v prodlení s odběrem IZboží ani s poslední splátkou, ježto její dospělost nastala až po
zahájeni vyrovnání, nespadá nárok prodatele na -náhradu škody (čl.
354 obch. zák.) do kupitelova vyrovnání čís. 13.296.
čJ. 355 ob c h. zák.: prorog-ační doložka v objednacím listě, jíž se
kupitel pro případ sporu podrobil příslušnosti určitého soudu, vztahuje
se i na žalobu, jíž se pro datel na kupiteli po jeho jednostranném odstupu od kupní- smoluvy podle čl. 355 obch. zák. domáhá vrácení již.
dodaného zboží či s. 13.623.
mandátní viz smlollva zmocnitelská.
nájf:mm a pachtovni: byt a O'm o v nic k Ý viz do m o v n í k.
o hostinské živnosti viz živnost hostinská.
och ran a n á i e m c ů viz tam ž e.
podnájemník viz tamže.
.p r on á j e m h i o g r a f u viz k in e mat o g r a f.
říz e n i ve věc ech n á je m n í c h viz v Ý p o v ě. ď, v y k I i z e n í.
s t a veb n í při s p ě vek viz tam ž e.
úprava pachtovného při zemědělských pachteCh viz
ú p r a v a pac h t o v n é h o.
zájemné 'popsání svršků viz zástavní právo zákonné.
zkráceni přes polovinu viz tam7.e.
zřídil-li vlastník pronajaté věci k ní jinému právo požívání, postoupil
mu i :nárok proti nájemci na vybírání ,činže a vedlejších poplatků
čís. 13.794.
§ 1102 obč. zák.: jde o placení činže předem, měl-Ii si nájemce podle
nájemní smlouvy roční nájemné srážeti z ,pohledávky, kterou má za
pronajímatelem čís. 13.645.
knihovní zajištění nájemního práva jako celku nestačí k dosaženi účinku
podle § 1102 obč. zák., nýbrž musí mimo to úhrada činže předem
v hlavní knize býti vyznačena buď zvláštní Ipoznámkou nebo zápisem
zástavního práva pro nárok na v'fácení. smluvené úhrady Čl s. 13,645.
§ 1104 obč. zák.: bylo-li ,nájemci mimořádnou náhodou uživánÍ bytů
i- jen na kratší dobu 'odňato, může žádat slevu té části nájemného, která
na tuto dobu připadá; má-li však <pachtýř míti nárok na slevu nutno
požadovati, by užíváni pachtovni věci bylo znemožněno alespoň po
jedno hospodářské období čís. 13.667.
§ 1111 obč. zák.: pokud jest vlastník najaté věci vrácené ve stavu poškozeném oprávněn domáhati se hned náhrady odhadní cenv' k opodstatněni tohoto nároku není třeba, by vlastník domu llvedÍ Jdříve vše
v předešlý stav na své útr.aty čís. 13.504.
jisto~a: byla-li jistota určena k zajištěnI povinnosti pachtýře z pachtOVlll s~lo~vy! ,pachtovní smlouva však zanikla tim, že se splnila rozvazovaCI vymhllka, neslouží jistota k zajištění nároků propachtovatele
proti pachtSrři z důvodu, že pachtýř po rozvázáni pachtovní smlouvy
95'"
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pachtovaný předmět nevyklidil
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'b ~

.

~.

důvodné užívání dal úplatu č l s. ~3~~~o daJe uZIVal, aniž za toto bez.
§ 1116 obč. zák.: nájemní smlouvu 1 . .
jen v celém jejím obsahu '€ln hl ze~ Jedn?stran~e zrušiti výpovědí
~ikol~v jen ohledně jeho čá~tl. IhoOst ~dne .,. cele~l.o náJem~iho předmětu,
jemnl'ho předmětu bydlí a v drul . eJllO, ze. naJ.emce v Jedné části ná§ 1120 ob" ' k , '
le provozuJe Zlv'nost čís. 13,940
c. za .. Ťlrn, ze kuplteI domu
v
v
•
pokračoval v nájemním poměru
d v', v ne~z byl předmět nájmu
k v~povědi podle § 1120 obc' zaYk a ;,e c t vrtletr, nepozbyl ještě práv~
novy 1 t 'k d
' . Cl s 13 51'"'
v

•

v

vas ni

Drnu ,nemusi dáti ll"

:k'"

§ 112~ obč. zák.: podle § 227 dru~J.e:~l II vÝP"ověď ihned čís. 13.517.
hrazuJe se jen skutečná škoda vz ~l' st.'v ex,' r. a. ~ 1121 obč. zák. nakoliv i ušlý zisk' J1áj em ce jest po es a zrusemm naJem-ního poměru nihlášce, že mu požadovaná ško' dVl~endyodle § ~1O ex. ř. doložiti v' p'řiSOlld ce nem' povinen o tom kon at· 1 'v uvodem·
d
' co do v"
yse povstal-a'
jen na předložené neb u souďu a un: n~ š~tř~ní~ ný-brž jest odkázá~
exekuční spisy čf s. 13.645.
1 zalozene llshny, veřejné knihy a
různé: pachtýř na zabraném ma"etku . v
výpovědi exekučně vyklizen
J v ,jenz byl n.a základě pravoplatné
s?ber:é mu prý Státním po~e~~~~~ s~lvdomahatI n~hrady škody, zputI?1', z.; mu nes.právně byla dána §tátn{a~e~ a maJ~tele~ velkostatku
ved, ze byl nesprávně vyklizen a ,- Sm, P?zemkovym uradem vypas majitelem velkostatku dohody prot~e .' ta!ll1 p<?zemkový úřad uzavřel
, k zákonům o pozemkové reformě čí i.l~~~~lla Jeho úkor a bez zřetele
o dilo: smlouvu kapelníka -s majitelem kavár'
v
za smlouvu o dílo' nárok z tak'
ny lze po pnpade považovati
~ovního soudu č í~. 13.55?
ove smlouvy ,nelze uplatllovati II praJde o smlouvu o dílo nikoliv o sml
v,
k denní~1 hudebním ,produkcím se ~~~~ ~luzebllI, zaváza}-li ~e kapelnfk
za de?m plat, stravu a byt aniž b I
apelou v:. podmku zalovaného
lova?y v~konává vliv na s~ubor ka~~l/~ íS~I~~~~ ustanoveno, že žao rozsudtm VIZ r o z hod čís o u d
. 9.
o zápůjčce viz z á p ů 'j č k a.
.
podsudnická: k příslušnosti pracovních soudů
P?dsud nlCké, šlo-Ii podle obsahu sml
,~~l1áleží spor ze smlouvy
ll1katele čís. 13.641
ouvy o cmnost samostatného podpojišťovací
viz POJ'išttnl' sml u vnl'
pV'k
' .
:n ~m VI,Z s.mlouva zmocnite1ská
rukoJem~ka ViZ rukojemství.
.
schovac!~ vlastpík věcí, jenž nebyl hostem a
u10z11, nem oprávněn uplatňovati
jenž věci l.l hostinského neproti hostinskému narok podle §§ 970
a 1316 obč. zák. či s. 13.738,
p.ři bankovním depositu (cenn' ch a' o
" y
',.
sdum, sběrné depositum a n/
P plru) muze Jdi o úhrnkové deporůd ~ by~y-li v depositu <bank ,~r~~ldl~ln~u
~scho,:~; zn~ky těchto odg
paplry Jejích komitentů, šl/ o tak lckeho ?a~kere vlozeny jen cenné
nepozbyli vlastnictví k cenným _papfrzův~ ~ber~e_ .~eposit;lm; komitenti
str~ce a desekvestrace cenných papír o
A sh~aJ.l Je nasledky sekveobc. zák.)č i s, 14.055.
u v ngln jako náhoda (§ 1311
sl liZe
• b'
m: b yt služební viz tamže
doba pracovní osmihodin~n'
d o vol e n á p I a cen á viz t a ~ a viz tam ž e.
kolekt"lvnl smlouva viz smze.
I
obecní, státní atd
my Ouva kolektivni.
o~~cní, státní atd.
zamtstnanci viz zamčstnanec
narok l1a pensi viz pense
o b c hod n i p o moc n í k viz t ~ mže.

.h

o

v.

ruč e n í z a m ě st n a vat e 1 e· pod i e § 1157 ob Č. zák. viz n áhrada škody.
ruč e n í z a m ě s t n a vat e lep r o n e při h 1á š e n i
z a m ě s tn a n c e k poj i š t ě n í viz poj i š ten í pen s i j n í, s o c i á I n i,
p o k I a dny b r a trs k é.
spOlkový funkcionář není bez dalšiho ke spolku v poměru služebním,
třebaže dostává za svou činnost odměnu čís. 13.432.
jde o smlouvu o dílo, nikoliv o smlouvu služební, zavázal-li se kapelník
k denním hudebním produkcím se svou kapelou v podniku žalovaného
za denní plat, stravu a 'hyt, aniž bylo ve smlouvě ustanoveno, že žalovan)' vykonává vliv na soubor kapely či s. 14.049.
nelze předpokládati, že došlo k uzavření služební smlouvy mezi rodiči
a dětmi již tím, že tyto oněm konaly práce, nýbrž jest třeba prokázati,
že se taková úmluva ať výslovně ať mlčky stala; z toho, že dcera konala ·otci zemědělské práce, nelze o sobě dovoditi, že mezi nimi došlo
aspoň mlčky ke služební smlouvě nebo vůbec ke smlouvě o konání
prací za plat čís. 13.275.
domněnka § 2 (1) vyživ. zákona čís. 4/1931 neplatí, jde-li jen o nárok
dítěte iproti otci na odměnu za konané služby čís. 13.275.
kdo byl ustanoven společníkem veřejné obchodní společnosti se souhlasem ostatních společníků za zmooněnce k hájení jeho práv a k výkonu jeho povinností s právem, aby si vybral měsíčně na srážku z podílu zmocnitele na budoucím zisku ze společenské pokladny určitou
čá.stku, nebyl ve služebním 'Poměru II veřejné obchodní společ-nosti,
třebaže věnoval podniku vice práce a času, než zmocnitel byl podle
smlouvy ,povinen, a nahradil úřednickou sílu a třebaže zálohy na podíl
z budoucího zisku byly vybrány, ač společnost po léta neměla zisku
čís. 13.475,
služební smlouva, ujednaná s cizincem, -není. neplatná proto, že si zaměstnavatel neopatřil svolení úřadu k tomu, by zaměstnával cizince
čís. 13.467,
mzda: ujednav se zaměstnancem, že »požitky budou upraveny podle
výsledku obchodního roku tak, aby prfiměrný příjem činil minimálně
5.000 Kč měsičně«, zavázal se zaměstnavatel platiti zaměstnanci nejméně 5.000 Kč měsíčně za všech okolností, ať byl VýSledek běžného
obchodního roku příznivý nebo nepříznivý a ať přikročil k nové úpravě
příjmů zaměstnancových nebo nepřikročil čís. 13.244.
z toho, že se dělník hlásil do práce v jiném továrním oddělení dobro~
volně, znaje pracovní- a mzdové poměry v něm, nelze nepochybně USouditi, že tím projevil mlčky -svou vůli, že jest srozuměn i s nižší mzdou
v tomto oddělení vyplácenou čís. 13.306.
pokud potřeboval dělník bez s v é v i n y pro přikázané akordní práce
delší dobu než normální č i s. 13.306.
odměna zaměstnance nemusÍ záležeti právě v placení určité hotovosti;
jest možným též, že zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci příležitost
k jistému výdělku, jejž lze ,podle okolnosti připadu očekávati (placení
zpropitného obsluhujkímu personálu v fpodniku hostinském nebo kavárenském) čís. 13.558.
výpočet výnosnosti podniku náleží k Ipřípravné činnosti vedoucího úřed
n1ka, do služby již přijatého, avšak službu ještě nenastoupivŠí:ho· nepřísluší mu za to zvláštní odměna čís. 13.576.
'
po dohu »vysazení z práce«, k němuž došlo dohodou mezi zaměstna
v~telem a zaměstnanci (závodnfm výborem), nepHsluší zaměstnanci
narok na mzdu (§ 1155 obč. zák.) j vysazením z práce byl pracovní
!poměr jen jinak u.praven, nikoliv zrušen čí-s. 13.788.
nelze vyhověti žalo-bní žádosti, pOkud se domáhá placení služného i po
ukončení jednání v první stolici čís. 13.857.
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výpověď, propuštění: není důvodem k okamžitému propuštění hudebníka (pianisty), opozdil-li se dvakráte o několik málo minut při kon-

certech v kavárně čís. 13.316.

zaměstnanci lze dáti výpověd' (§ 155 zákona čís. 221/1924) v době,

kdy byl léčen nikoliv z příkazu 'ústřední sociální Pojišfovny, nýbrž
jen z přfkazu Zeměpělské nemocenské Pojišt'ovny čís. 13.642.
ustanovení »na doživotí« pokládá se u soukromého zaměstnance za
ujednané jen, kdy to mezi stranami po zralé úvaze došlo výrazu tak
jasně a tak zřetelně, že o tom nemůže býti pochybnosti, že obě strany
takové ujednání skutečně zamýšlely; nestačí -po případě projev zaměst
navatele, že jde o »životní postavenÍ« čís. 13.688.
předčasné rozvázání služebního poměru zaměstnance rovná se před
časnému propuštění a je pro náhradní nároky zaměsrnance lhostejno,
zda a kdy si najíti mohl neb našel jiné zaměstnání čís. 13.703.
bylo-li ve služební smlouvě definitivního zaměstnance se spolkem ujednáno, že zaměstnanec může býti propuštěn za těch podmínek, za nichž
může býti propuštčn státní úředník, nebyl spolek oprávněn rozvázati
služební poměr výhradně jen z úsporných důvodů podle zák. čÍs. 286/
1924 čís. 13.857.

různé: ujednáni, jímž se zaměstnanec zavázal zaměstnavateli, že mu
nahradí i ztráty na zboží a na penězích, jež sám nezavinil, zejména
škodu vzniklou krádežemi třetích osob, nepříčí se dobrým mravům

čís. 13.594.
speditérská viz z a s í I a teL
společenstevnI, společenská viz s p o leč e n s t v o, s p o leč n o s t
sprostfedkovatelská: plnil-li kupitel závazek ze sprostředkovatelské smlouvy
ještě než se rozvazovací výminka dostavila, nevymíníc si vrácení,
kdyby se rozvazovací výminka dostavila, nemúže se, dostavila-li se
rozvazovací výminka, domáhati vrácení placené částky ani ,podle § 1431
obč. zák., ani podle § 1435 obč. zák. čÍs. 13.854.
svatební: výprava viz tamže.
správa manželčina jmění (§ 1238 obč. zák.) viz manželé.
platnost smíru, jímž byl jen upraven způsob plnění ipráva bytu příslu
šejícího podle svatební smlouvy, není podmíněna formou notářského
spisu čís. 13.204.
trhová viz smlouva ku'pni.

učební: na .povaze učební smlouvy nemění nic okolnost, že učeň vedle
učňovských prací konal učebnímu pánu i vedlejší služby v domácnosti
a v hospodářství čís. 13.48!.
i učedníci mohou dostávati mzdu, bylo-Ii její .placení ujednáno
13.481.

čís.

nedostatek písemné formy nemá v zápětí neplatnost učební smlouvy
čís. 13.481.
ve prospěch třetího: ujednal-Ii čsl. stát s majitelem trafiky, že mu bude při
dělena třetí osoba (válečný poškozenec), by jí vyplatil určitou peněžitou
částku čís. 13.85,1.
zasílatelská viz z a s í I a tel.
zmocnitelská: rozsah plné moci viz plná moc.
zmocněnec procesní viz advokát.
ujednal-li zaměstnavatel se zaměstnanci, že příspěvky k nemocenskému
pojištěnI, pokud mají býti zapraveny zaměstnanci, budou zaměstna
vatelem ukládány pro každého jednotlivého zaměstnance na vkladní
knížku a že příslušná částka může býti zaměstnancem požadována teprve při vystoupení ze slui'by, jest posuzovati nárok zaměstnance proti
zaměstnavateli na vydání příslušné částky i s úroky za nárok z poměru
mandátniho a' nevztahuje se naň ustanovení § 1486 čís. 5 obč. zák.
čís. 13.999.

Smluvě! soud viz hon i t ha.
v . 13293
d .
v I b o rozluku c I s
.
Smrt manžela a po ana JIZ z~ o a,
v. 320/1919 lze po smrti jednoho mani za platnosti rozlukoveho z~k~na C.IS.
v
.
'.V d
'e za podmínek
žela neb ·obou manželů vysetr~vatt m~;;;IS!':'l ~O~r~b~ ns. čís. 13.495.
dvorského dekretu ze dne 27. cervna , ' CIS. '"'manželství zrušeno smrtí
z~ odvolací~o
zamítnouti čís.
bylo-li
(žalovaneho)
manzela,ří~entí
Jes ~za rO~~Ukoov:~IU~Uor~anželství
o
··V

L

13.579.
..
slu § P zák čís. 320/1919
Sňatek: za ».příslušného duchovmho ~pra~ce;( kve j~?bY ho podle 'ústavy (česko
nelze pokládati toh?! ~do nema .p,o mm Y'b I 'menován farářem nebo poslovenské) církve .cmIiy zpftSOblly~, vaby- st Yc í1r k v í ustanoven duchovnim
mocl1)"rm duchovním spráyce"m, tre 'a~e ,~eek ~emůže býti ani platně delesprávcem; ten, kdo nema ~echto po mm přiJ'ímání slavnostního přivoleni
aován příslušným duchovmm spravcem k

ke

sňatku čís.

, ne latné z

13.309.

důvodu

že

při

'\

prohlá-

~~~Ž;if;~;~n~z:v~ea~éž~:tv~l~~~~~kpUiít~:::'~n phse~ný zaPi~~lv~íe~!~II~i~:tr~';!-

od uzavření imanželstvÍ' po leden rok. spo!u, 1a o manz
,
illDvská příslušnost stran je tu lhostejna CI s. 13.932.
Snižení výživného viz v Ý ž i v n é.
d
kunní ceny viz spr á v a p ~.o va. y.
h
n '
l'
..
aSociálně,pojišťovací
ústav (§ 31 ClS.
3 zak. o ochr. náj.) viz ocr a n a
jemciL
. 'I .
Sociálni pojištění viz pojištění SOCla '~1.
v
Solidárnost závazku: -rl ě I i tel n~' d I II h VIZ tam ze.". 2 c. ř.
Soud: o b s a z e n í jeh o viz z mat e Č"ll o s t (§ 477 cts.
n o s t (§ 7 a) j. n.).

.,

5.),

pří s 1II š-

I"

Soud dovolací, odvolací viz d o vol ani, o d v o anI.
exekuční viz dra ž ha, ex e k II Ce.
. . por
opatrovnický,1 poručenský, viz o pat r o v nIC k y,
pracovní :viz. p ť a.c o '::"? 1 S o II d y.
rejstřikovy VIZ reJ str 1 k.
rekursni vz stížnost.
rozhodčí viz r o z hod čís o II d.
smluvčí viz honitba.
,.
"
.
Soudce: syn d i kát n i r II Č e n 1 VIZ t ~ m ~ e.
Soudcovské privilegium podle § 6 adv. f. VIZ ,a d v o k a t.

II

i

II 0:n

-

.Ii.::
,

č e 1] s k Ý s o II d.

Soudni prázdniny viz prázdniny SOUdO.l.
, služba soudnÍ.
~ služba pomocná (zák. čís. 57/1931) VIZ po moc n a
smír viz smí r.
..
v
-- úředník: s y fl d i kát n í r II Č e n 1 VIZ tam z e.
.
Soukromý zaměstnanec viz z a m ě s t n a n e c s o k r
y.
Soupis• ·pozůstalosti viz i n ven t á ř p o z Ů s t a I () s t 'll l.
•
., pozemek, ježto prasklo
Sousedské
právo: obec ručí za ŠkO~~l, byl-lI. zap Iaven CIZl
potrubí obecního vodovodu Cl s. 13.513.
Soustřeďovací zásada viz ž a.l o b a pod I e § 35 ex. ř.

Soutěž

~:: '

nekalá (zák; čís. 11.1/"1927):ó
tVVe bylo-Ii zákazníku místo objedna§ 1: odporuje dobrym mrav m so~ e~., ,
.. v v'
v t . t skutečně

'~~~~í Zž~~ž~n~r~~;č~~~č~~v~~~.~ufebO:~ i~nez~lá~i~ite3~ist~o~těk~~eiSký .č í s.

13,344,.
. , ..
C' zy·šilli po
stavební podnikatel je~nal v, t:ozp~ru s dobrY,ml mr~YJk sO~o~~~Žitel~vY-J ale
otevření ofert svou puvodm nabIdk,u na v":l.Tl! na I y
h dobročinného
slevil-li peníz, toto zvý~ení- značně Převks~JICI, ye y~oes~:c nevyhledává se
účelu· lhostejno že se Jeho 'snaha neset a a s uspec d) , d Ý čin ne
vědo~ost o .zav:žitelnosti jedná,ni; :fl;záleží ani na tom, z a zava fl
mftže již býti fakticky opakovan Cl s. 13.472.
v

!

1493
/
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pokud jde o nekalou soutěž, používala-Ii nová firma pro svůj podnik doporučení pro veřejnou obchodní společnost v likvidaci, třebas k tornu likvidátoři společnosti svolili č rs. 13.525.
jde o jednání proti dobrým mravům soutěže, obcházel-li stavitel zákazníky
a hleděl-Ii je získati bez ohledu !1a to, že již byli jednali s jinými pOdnikateli, a nabízel-li při tom všeobecně značné slevy proti konkurenci, aniž znal
její kalkulaci, a činí-li tak s rozmyslem a plánovitě čís. 13.544.
jest po zákonu přípustné, dal-Ii si" podnikatel chrániti značný počet známek,
ač z nich velké ,části nepoužívá čís. 13.550.

tím, že si firma, jejíž závody byly značného rozsahu, opatfila značný počet
t. zv. známek defensivních, neznemožnÍia ještě založení podniku jiných podnikatelů

v témže odvětví výroby čf s. 13.550.
šlo-li firmě o to, by chránila svou známku a známku spřátelené firmy před
nedovoleným zásahem, nelze v tom, že znemožnila jiné firmě používání určité
známky z dtlvodu zásahu do svého vlastního známkového práva, spatřovati
škodu, jakou předpokládá zákon čís. 13.550.
označují-li se výrazem »Redis« péra s ohnutou špičkou, určená výlučně pro
ozdobné písmo, bez ohledu na jejich původ, nelze spatřovati jednáni, pfi.tici
se dobrým mravům soutěže, v tom, že obchodník nedal prostému záJ{.azníku ..
žádajícímu péra redisová, právě péra pocházející od firmy, pro niž byla zapsá'na ochranná známka »Redis«, nýbrž jiná péra podObného druhu, a že
ho na to neupozornil ,č í s. 13.503.
jde o jednání proti dobrým mravllm soutěže, prodává-Ii družstvo zboží
i ne členům čís. 13.684.
jde o nekalou soutěž, ukázal-li žalovaný (zástupce konkurenčnÍ- firmy) nabídku žalující firmy, v niž se určitým zákazníkům poskytují výjimečně nízké
ceny, bez potřeby zákazníku žalobkyně, jemuž tato dodávala zboží- za vyšší
ceny čís. 13.758.
přemlouvání rodin zemřelých osob v jejich bytech hezprostředně před
úmrtím nebo po úmrU v rodině majitelem ·pohřebního ústavu, by mu byly
svěřeny pohřební výkony, nabízení jízdy autem zdarma při vvhledávání ohjednávek pohřebnkh úkonů, jakoi i poskytování nepřiměřeně 'vysokých slev,
příčí se dobrým mravům soutěže č Is. 13:845.
jednáním proti dobrým mraviím soutěže jest výroba a prodej padělku, jímž
jest využíváno cizí myšlenky a jenž může znehodnotiti dobrou pověst lepšího zboží soutěžitelova čís. 13.837.
jde o jednání proti dobrým mravům soutěže, nápodobil-li soutěžitel přiléhavé
propagační prostředky ji·ného soutěžitele; lhoste}no, že označení obou podniků i jejich tiskopisy vykazují řadu nepOdstatných odlišných zmen čís.
14.001.
§ 2: kdo převzal obchodní podnik, jest oprávněn uváděti to v inserátech,
třebaže nepřevzal. i firmu čís. 13.454.
škrtání nebo přetiskování zabavených míst v letáku nestaČÍ vezdy k zamHnutí žaloby domáhající se zdržení se uveřejňování nesprávn)/ch údajů čís.
13.757.
s hlediska § 2' zák. proti nek. soutěži nezáleží na tom, zda dodatek ke jménu
soutěžitele lze uznati za vhodný s hlediska § 44 živn. řádu; dodatek k firmě
(ke jmění) J sloužící k bližšimu označeni podniku, nepřičí se nuti1ě § 2 zálL
proti nekalé soutěži č ji s. 13.757.
§ 10 zák.: omezU!je-li se vzájemné útočeni časopisů jen na sledování zájmu
politických, na př. na zachování prestiže strany, nelze vybočení z mezí
připustné kritiky, třebas se nepřímo dotýkalo i časopisu, podřaditi pod zákon
proti 'nekalé s'outěži; zneužije-li se však stranicko-politického boje k tomu,
by byl zasažen časopisecký podnik sám v základu své exist~mce, narážejí
počiny k tomu směřujíd jil. na ustanovenÍ- zákona proti nekalé soutěži či s.
13.413.
jde o nekalou soutěž, ukázal-Ii žalovan~' (zástupce konkurenční firmy)
nahídku žalující firmy, v níž se určitým zákazníkům poskytují v)'jimečné

,
d od'ava!'a zboží
žalobkyně, jemuž tato
nízké ceny, bez potřeby zákazníku
.
v .
za v šší ceny čj. s. 13.75v8.. .
e firmě uvedeno, nIC spole:neh~
nemá-li ten, jehoz Jme~o bylo ~ firmou jde o osobu nastrcen~(~u
§ f'
a žádné styky s podmkem krytym f
v k účelům nekalé souteze
s IrmOU b bylo jeho jméno uvedeno ve Irme
k tornu, Y
,
vum
čís, 13.670.
. ,
»Batavia« .příčí se dobrym mra
označení obuvmckeho podniku slovem
.
soutěže čís. 13.672.
11 kromě priority, že užívání jména atd. lest po
.
zákon předpokládá v §
d k a užÍ.vá ho po
.'
l'
načení svého po nI II
právu čís. 13 .860-'
každý má právo voliti Sl l~bovo ne ?l 'in' ch soutěžitelů čís. 1~.869. ~
rávu když tím nezasahUJe, do. prav vy , 7ávadného stavu, trebas ;.::alo~alob~e jest oprávněn do~ah~tl dse , z t~~enjl ej:Ž již odstranil dusledkem pro. . hl' sil že neobnovl- puvo nt s ,
vany plO a ,
'13869
I ť žalozatímního opatření Č,l s:
. (§'11 (2) zák.) jest zpravidla ,pře l1 ec 1a I
§ 11 (2): volbu nove firmy
.
• . 13 741
".
k'h
oměru čís. 13.522.
§art(~) ~ ~~dle § 11' (3) ~ák. není t!eba ~so~~ež~e~&ýr~bOk~ zcela jiného druhu
••
. hl d ska § 11 (3) zák. Jest lhostejno, ze Je
s e I
,
.v
v ' 'lucne pro
čís 13.522.
. ' s ohnutou splckou, urcena vY, ~.. ,
ozn~čují-li se výrazem »RedIs« p~.r~ původ nelze spatřovati jednám, pn,~cl
lc
ozdobné písmo, bez ohle;I"u na Jel že obchodník nedal prostému zák.~zn~ ť'
se dobrým mravům :s.oute,ze, vy:m, éra ocházející od firm~, pro I1IZ y,,~
žádajícímu péra red~ova, prav,: p 'bPž j'iná péra podobneho druhu, a z
,
ochranná znamka »RedIs«, ny r
zapsana
" 1o b Y z.držOho na to neupozorm'1 .'
cl s. 13593
.
"
ysli jen a výlučně za
§ 15: ustanovení § ~5 (~) zál~~:ma ~:k n~o~eny nároky na náh:~du škody,
vací a odstraňovacI, neJsoU JIm.,. '! vní odsuzujícího rozsudku Cl ,s. 13.9~f
odškodného, útra~ ~po:u a uve~~rk~dné stačí, že jednání ž~l?vaneho mo o
§ 16: k opodstatnenI.naroku na ěsti v'robků žalobcových CIS. 13.837.,
vésti k znehodnoce m dobré pov
1Y ě ' činy zaměstnanců (§ 17 zak)
ov 1za řikazova\ Cl
v , S. 13344
§ 17: k zodpove'd nOS t'Izamčstnavate
.
"
.
.
.
1m
se nevyhledává, ,by 1 Je ,~am!~1n~;f~~čina dohoda o příslušnostI Jmeho
8
'
§ 22' ustanovemm § 22 za . n
věcn~ příslušného soudu čís .. 1~.~5 ':rm čmné v podobném h05podářskem
§ 46: jde o so~těžit~~e, J~Oj~e-~~ f~~st~jnJ nekryly-li se. obory pů;?bn~~161~
boru' v takovem pnpa e
.
. h ' t pně nějake zmeny Cl S.
.
.
~šech' podrobností a ~~staly-lt y....~lf kP~~j~y toho, kdo obchoduje se zbo. '
okud jsou dotčeny pnmo sout"ezl eS e
P'm vyráběným jmou hrmou ci s . .,.~3. 837 . hu odbytu soutěžící Clzozemske
§1 52 . nezáleží na větším nebo menSlm rozsa
firmy v tuzemsku čí •. 1~.844. ..
ost odle § 52 (2) zák čís. 13.844
rotl Mad'arsku jest z.a~ucena vza]emn . Prokázána vzájemnost, jest CIZO~yla-Ji prohlášením mInIstra s'pravedln?~I 8ebaže snad cizí stát nepos~ytu!e
zemec co do ochrany na r~vlll ~uzemcuch;anu jako zdejší stát Cizím pnsluszdejším .příslušníkům ,práve ta ?V~u afesPo-ň v podstatě shodná s ochranou
níkům pokud jen ochrana .ta Jes ,
~vi čís 13.844.
.
odle 'zdejšího zákona proh ~:~a,le sout~:ků tu'zemského a cizozemskeho,
~tázkU časového pořadí -soute.z1,c~cho Pg~emi kterého státu jde čís. ~3.8~4.
',est posuzovati bez ohledu na t ,
,
lené k provedení prozahmmho
l rozatímní opatření: .odk~~d v exedk~ce P,o~~r~k podle zákona o nekalé SOltP
. . , ., v má být1 zaJ1sten z rzovaCl
opatrem, Jlmz
v , 13675
d
těži nemůže býti povolen ~ lS~
. ~e~í k zajištění nároku, by se o purce
kud
nelze
povolit,i
prozabmn~
opatr
~.
o'n
obsah
patentní
listiny
spolU
po
v·... " 1 t''k" v nlchz uvereJH
zdržel rozslrovam e a u,
..
~ ,
13843
'
.s reklamou .pro odpů,rcovu fI.:m~ c lz~'ištění ~držovacího nároku po~l~. ~a
v Hzení o prozatím,!1}!ll opatrelll k
Jr pravdivost tvrzení prý zlehcu]ICICh
kona o nekalé soutezl nelze pTOlk azova I
čí s. 13.923.

II

d

v

q

exekuce podle § 249 ex. ř. na

.

k povoleni prozatí-mního

opatření stačí,

že pozastavený

článek

byl otišten

v časopise vydávaném odpůrcem jako odpovědným redaktorem; nárok na

!

prozatímní opatření jest tu opodstatněn .již touto skutečností, bez ohledu
na zavinění nebo vědomí skutku či s. 13.923.
Souvislost příčinná viz příčinná souvislost.
Spis ctovolaci viz d o vol á II Í.
notářský viz n o. t á ř s k Ý s p i s.
odvolaci viz odvolání.
Spisy: n a h I é dnu t í d o nic h viz t a 111 ž e.
Splátka vyrovnaci kvoty viz v y r o v n á n í.
Splátkové obchody (zák. čís. 70/1896 L zák.): není podstatnou náležítostí splátkového obchodu, by jednotlivé splátky byly číselně stejně vysoké nebo vždy
v určitém údobí stejně splatné čís. 13.526.
jde o splátkový obchod, prohlásil-li kupitel při objednávce, že hotové zaplacenf kupní ceny najednou není možné, načež prodatel zaslal kupiteli na
zapravení kupní ceny několik složních Hstkó čís. 13.526.
žalobou podle § 39 čís. 5 ex. ř. lze se domáhati výroku, že exekuce povolená na základě formálně pravoplatného rosudku jest nepřípustná, poněvadž
soud vydavší rozsudek byl podle § 6 zák. čís. 70/1896 ř. zák. nepříslušný
čís. 13.578.
v tom, že prodatel povolil kupiteli platební lhůtu dvanácti měsíců a zaslal
mu s fakturou a 'zibožím i dvanáct složních !istků, není o sobě mlčky sjednání splátkového obchodu ve smyslu § 1 zákona či s. 13.729.
Splatnost: prohlásil-li směnečný věřitel dlužníku, že akcepty budou rozděleny při
splatnosti na malé směnky, nebyl oprávněn v době splatnosti směnku zažalovati, nýbrž byl povinen ,poskytnouti dlužníku možnost, by splácel dluh ve
lhůtáoh, a přijati po případě na tyto lhůty nové směnky; nemohly-li se strany
v tomto směru dohodnouti, 'nelze z toho dovozovati, že zůstalo při splatnosti
směnky, nýbrž náleželo věřiteli, aby ponechal soudci podle obdoby § 904
obč. zák., ,by .podle slušnosti určil dobu plnění čís. 13.385.
úmluvou, že jest konati na pohledávku splátky při každém představe.ní, jak
se dají, ne.bylo ponecháno konáni splátek na Ji:bovů1i dlužníka čís. 13.543.
i tam, kde bylo ,plněníl ponecháno na libovůli právnické osoby, jest soudu
určiti dobu plnění podle třetí novely § 904 o.bč. zák. čís. 13.543.
Splnění smlouvy viz p I a cell Í, spl a t n o s 1.
Společenská smlouva viz s pol e Č II o s 1.
Společenství statků:
vnější poměr:

i spoluvlastník nemovitosti může uvésti stroje ve ,-,pojení oS nemovitostí
jako její pří.slušenstvI čf s. 13.220, 13.312.
žaloval-li spoluvlastník zabavené věci o nepřípustnost exekuce na celou
věc, jest žalobní žádosti vyhověti potud, že se pr.ohlašuje za nepřípust
nou exekuce ·na žalobcův spoluvlastnický podf1 ,č ÍI s. 13.556.
koupily-li dvě osoby věc společně, aniž byla při tom stanovena výše
podflu každé z nich, nabyly rovnodNného spoluvlastnictví ke koupené
věci čís. 13.556.
jde-li o smlouvu pac,htovní s několika spolupachtýři, aniž předmět
pachtu jest reálně rozdělen, bylo předpisu § 7 vl. naŤ. čís. 164/33 () ZlPŮ
sobu ohlášení nároku na úpravu pachtovného -dostatečně vyhověno co
do všech spolupachtýřů, učinil-Ii mimosoudní oznámení nároku na slevu
i jen jeden ze spolupachtýřů a požádal-li u soudu jen on sám o úpravu
pachtovného čís. 13.602.
při oznámení nároku na úpravu pachtovného stačí, byl-li nárok óZ'llámen jednomu ze spoluvlastníků propachtované nemovitosti č i s. 13.602.
exekuci na dlužníkův spoluvlastnický podiI na movité věci nelze vésti
podle § 249 ex. ř., má-Ii dlužn~k tuto věc ve své výlučné moci proto,
že mu náleží správa jmění druhého spoluvlastníka (manželky) podle
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nepřichází v úvahu u~tano~ell1:, . .~ 23gání ~a celou nemovitoyst Je~! r~z-

stanovení § 222 ex. r.; neJvysSl po . k' m ' odílum .různe zahzenym
na části odpovídající sPy~luvl~~t~l~trvní Pprávo k celku, jejich P?a přikázati pak věřitelům, k!en ~~J\ skládající ,se z jednotlivých ~11hledávky z celé rozvrhovane p~ s a Yb hypotekárním věřitelům ~sa~
čích ,podstat, dílčím PředdI~ol~tnhl'l1lprYfče~ž jest dbáti toho, co z dotcene
.. I ' . h podstat 1 CIC řikázáno
)
' 3 860
jen z pnsusnyc,...,
ČIS. 1 . ·
,I
dílčí podstaty jlZ dhve bylo p
odle § 352 ex. ř., ma pod,e
spoluvlastník, jemUŽ ,p~~~l~na ,~~:ť~~~k~čního návrhu a teprve utraty
§ 74 ex. ř. nárok ,na na. la ,ll ~sou podílníci čís. 13.949.
nutné k pro ve dem roz de lem n

~ěliti

vnitřní poměr:

. 'en děleni užitků a břemen, ný~T~
ustanovení § 839 ob. č.
. zák. nedravl~-J~k~ o výši podílu na společné vect
'o.'
ma
vyslovuje všeobec ne platnou omne
či s. 13.556.
,
odu'e většina spoluvlast-mku JIŽ 5a
ve věcech řádné spravy.... rozh lu~lastnÍků podrobiti ,č í s. 13.768.
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'
. . d' nájmu uzavřeného na
,. m bytu ve -společném dome ,a vYPovteom nemění nic okolnost,
prona]e
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d'l . t
menneurčitou dohu,. jest V~1l 'k který však 'podle svého po 1 u Jes v
že 'nájemnikem lest po lm,
, .
' d u že s jeho hlediska nem ~ašine čís. 13.768.
dVl ní' výrokem pozťi.stalostmho soU cl' a dědicům jest odstranena
e
',bY část pozůstalost!, ne,?yla dVY ~~ září 19.15', čís. 278 ř. zá~.;
~~v~da s hlediska § 28 n~~lz:-TIl ze ~~ůst~lost odevzdána, jest opravpapíru na tom, u něhož byly pro
každý z několika dě~ic~,,, pu: z byl~
. . domáhati se vy dam casŤ1 cennyc
nen
" ' S 13512.
'2
,pozůstalost slozeny C l .
"
_.
... . dělitelné ,Č 1 s. 13.51 .
okud jest c-enné -papíry pokladatl za vecl. ',nemůže omeziti spoluPoznámka žaloby o rozděl;ní spOI~vI~s1mc~~álníhO spoluvlastnického
~Iastnika v disposičním prav u co o Je 10 podílu či s. 13.629.
'" 70/1873)' společenstvo, jež posk~Společenstvo .v5r1:0~ní a ~OSl?Od~skéa ~z~~í'm~s za tím úče'lem vklady i od neclenu,
tUle uver svym ~len m, p... 1s 13.624.
,
jest kupcem plneho prava c ·
, o '''ku
dvěma osobám) ktere mU
§ 1 zák.: poskytlo-li v společ. .enstv? kzap~).c telky ač členem společenstv.a
v daly k zajištění úveru sm~nku Ja o ~olJ~e st~novách dovolen? poS~Y~
bY la 'en jedna z nich a druz.stv u neby utí zápůjčky nečlenu ntcotnym,
t%vat~ zápůjčky i nečlenům, Jest ~oSkytn ésti ve směnečném řÍrzení protI
tuto námitku mŮže žalovany TI e,c en vzn
g
'" é mu s mluvníku
'r1 družstvo zboží
prtm
' čís., 13.1 O. um soutěže pro d'avajde o je~nán! proti dobrym mrav
'
.
"
i nečlenum ,c 1 s. 13.684.
I""
člena přijal-li funkcI ve spráH
, . t dl'· dem k vy oucem
,
členstvl: les
uVO'
... ,
13980
konkurenčního společenstv~ Cl S.
. v'
b 1 ustanoven nepr~ve.~
zastou em: třebas prokurista sp~lecenst~ltž: třetí osoba, by~o-lt zr~
usnese~ím představ~n.stya a ~o.zorcl r~'iK~em do 'společenstevmho reJzení prokuristy vere]ne oznameno za
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~,~Jmena ne~dvolalo_li sP01eč~nst~~S~~l v~bchodnika učiněné k veřejnosti~
lisr
za~~ana osoba vystupovala jako p~eklet .toto prohlášení a trpělo-li
CI s. 13.624.
o unsta a pOdpisovala za
I~y

valna hromada: rejstříkov' sou

ně

.

~:e~.~adY dry~žstva, Je-li .v iozpor~, ~~s~á~rn~v~ěn ~rušiti

usneséní valné
v' na CI podnet rejstříkový soud
vdVl ~e o se stanovami' 1hoo:~eny stanovy nebo zákon čís 13z~8e4 e, ze při usnášení se' byly
o
'nesrovnalostem vyeh' . , , '
.
.
azeJICl'ill ze
v
do t " f
níkůr~~7~e u~~~ft?í~~aOkbd~'~1 jednotlivÝch z~~~K ~~~no~~ ~o u~gitý~1ebv.a co
rejstříkový ~oud jest 'oprávn~~v~~o~OlbO.u celého vý,boru či S. 1~1.~~~
~ady sp?lecenstva nepi'íčí zákonu ne~at~t zda ,se usnesení valné hro~
ez r?zdIlu, zda toto Usnese'
"o ". anovam, a zjednati fl'
stevmho, rejstříku, čili nic č ~lS:rl1~~;t; v uvahu pro zápis do sp~);~:~~
potv:zen 1m Q. správnosti protokolu
. ,
~~I?ze7a ,zPhůsobem vížícím rejstříko~/~~ned h.r0I?aděv společenstva není
U
I skutecnost řádného svoI ya ne romady; .nejsou-lI ři,
~~~n; hrodmady společenstva pbstU\~~~~~~1 pdod~lady, že bylo při svolání
.Y so~ v tom směru po ch b n '
o~
e stanov, a má-li rejstří~a~e 0y?em na zřeteli § 17 zát.' č~~t\OO/~~~el mu bý!i bráněno, by· si
'd a y Cl s. 13.263.
"
nevyzadal potřebné do~
J e o porušeni zákona (§ 46 ()
,
~l~l~t hr~m~? družswa a hlaso;~Ii_~t~~ č~~'. lOO~193l), zúčastnili_li se
silím í s u:~ ~f5 zabráněno ve. výkonu hlas~v~~~~npo;tv' ajako~ j" bylo-li
.
.
.
, zejmena nápokrač~vání ve valné hromadě i v
v
c~o~' Je nepřípustné a neplatn{Z u~~~~ p~edsedou prohlášena za skon
o z a, zda předseda právem či'
,em pa~ u~iněná jsou neplatná ~
~:j~';~~lI, ,~edav hlasovati o dalšímn~,~~~v~m ~redcasně ukončil valn01~
, t~~ ov~ o soudu v nesponném řílZeni Č ~~a f3' 7vlYgmYká se posouzení
.
.
.
rejs okovy soud se m o y
ť
lize v nesporné
pr; I, nespr~vnému svolání a kO~ání va~ ,r~ellI zab)'y-:ti jen stíž.nostmi
~~~im, zaPI'SU do společenstevního rejstř1kur~m~dy, Jez, ~ají býti předSl, ne ze mu vsak rozhodovati
e o se zapIsem takovým
f:2e~~~ pTáIV tohov~terého člena dr~ž~::fo~~é~ čř'lzení porušení 80U. e srn Olivy Cl s. 13.718.
' era en odvozuje ze spobylo-h ,P.ozvá~í k valné hromadě
v
.
..
:fdak c1 C~SŮlPlSU odepřeno, nezbý,v~ ca,svOPI
p.r~depsané stanovami
~ enu ~rl!zstva, nemají-li stanov o ' ne~ .' OruCIti pozvání každém~
1 vyluyo,;,aní členové mají 'PrávY 11 tom Jl?eho ustanovení čÍ' s. 13771
~r~3~cenI, a1' již jde o vYlouče~í ~l~~~~a~~én~ ~aln~ hr?madě o ~é~
v
.
e o Jen Jednotlivé 'Č Í s
clenské podíly a pod ' 'I
'
'
splacení členského p;Jí1~n,ž~~s~OUPivši ze ..společenstva, mŮže z důvodu
;~~notll !o~otvo členského POdÍ~, Fa~ ~~~plley,ce?stv,u.. je~, Jb~ mu vyplatilo
. ' v nemz clen vystoupil ze s 1 y
va z ucetnl uzavěrky na Onen
~~shu z~fát, n,aú připadajících; okgi~~~:n~t;a,
připočtení zisku a od,hrz
oye a sve statutární povinnosti oď ze ya ná, hromada družstva nenlv
u~nesla se přenésti ztráty na Př~;~a,t~ ztraty z členských podílů
~3 ~oK°zadovati vráoení čle.nských 'PO~~1 ~ u~e~t ne?p.-:~vňuje člena dmž:
.
.
II Z ra aml JIZ ztrávených č f s
llst~novení stanov družstva
od
pOdll vy~touplého člena, nÝb~ .le vne~oz J~ou splatné nejen členSký
censtev'll!ho, syazku teprve po sk~n~:~? . ny J~ho P?,hledávky ze spoJepo skoncem clenství) nevzt h .
Jeho clenske 'POVinnost,· (t'· 1'1
zápů' vk
d"
'
a llje se na pohl ď
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fl e a
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likvidace: vstupem společenstva do likvidace nezaniká působnost dozorči rady čís. 13.771.
k vůli zjištění, zda byla zřízena likvidační bilance, netřeba provésti revisi, nýbrž stačí vyzvání likvidatorů, by předložili tuto bilanci čís.
13.771.
členové .společenstva nejsou oprávněni k rekursu proti usnesení, jímž
byl zapsán do rejstříku likvidator, jehož rejstřIkový soud ustanovil likvidatorem na místo likvidatora, jenž se vzdal této funkce č [s. 13.773.
revise: revisi družstev, která náležejí ke svazu autorisovanému k provádění revise, může prováděti jen svaz čís. 13.184.
při provádění znaleckého důkazu ve věcech revise družstva jest soud
vázán zákonem 60s. 133/1903 ř. zák. a jeho prováděcím nařízením
čís. 13.184.
souhlasný názoť nižších soudů, že rejstříkový soud nemůže přihlédnouti
k pouhému oznámení člena družstva ve věcech, jež náležejí do revisní
činnosti svazu, nepříčí se zákonu [§ 46 (2)] lák. čís. 100/1931 čís.
13.519.
Společenstvo stavební, bytové: učitele na veřejných, ale nestátních obecných a měš
ťanských školách nelze pokládati za státní zaměstnance (ve smyslu
smlouvy o státní zápůjčku družstvu) či s. 13.206.
pokud spor o vrácení zbytku stavebního vkladu, jenž byl složen při
nájmu bytu v družstevl1im domě, spadá pod § 49 čís. 5 j. n., třebaže
žalované družstvo ve sporu namítalo, že staveb-ní vklad byl vázanou
půjčkou poskytnutou družstvu čís. 13.900.
Společná listina viz listina společná.
Společnost podle § 1175 obč. zák.: společník, jenž v žalobě nežádá, aby žaloval1)'
společník udal jmění nebo dluhy, nýbrž, aby předložil seznam uzaví'ených obchodů a vyúčtování, má jen právo, a'by, až bude účet složen,
přezkoumal jednotlivé položky příjmú a vydáni a je po případě pozastavil, nikoliv právo na .přísežné stvrzení účtu čís. 13.204.
v tom, že společník, nedostávaje od druhého společníka plat, nepracoval ve společném závodě, nelze o sobě spatřovati zrušení společnosti
či s. 13.203.
přispěl-li jeden ke společnému podnikání svou koncesí autodopravní a
tím, (Že provoz podniku Hdil, kdežto druhý vnesl do společného podniku autobus, propůjčiv jej ke společenskému používání a propíijčiv
k témuž účelu i svého šoféra, při čemž zisk měl příslušeti oběma zúčastněným, jde o smlouvu společenskou podle § 1175 obč. zák. a jsou
oba společníci spolupodni'kateli na spole6ný účet a nebezpeČÍ' ve smyslu
§ 1 odst. (3) zák. ds. 162/1908, z nichž ručí každý společně a nerozdílnou rukou s druhým spolupodnikatelem za náhradu škody z provozu
autobusu; při tom je lhostejno, zda spolupodnikatel, jenž vnesl do společnosti autobus, jest vlastníkem autobusu, či zda mu byl jeho vlastníkem jelO propůjčen k provozu na vlastni účet a nebezpeČl čís. 13.222,
návrh na povoleni exekuce, by vynuceno bylo na povinném, by zanechal další vedení a zastupování společenského 'podniku, tak, aby vymáhajíd věřitel byl soudem zmocněn, by .odňal povinnému další vedení
správy a zastupování tohoto podniku, neodpovídá § 355 ex. ř. čís.
13.452.
schází-li zákonn~r předpoklad nedostatku plné moci na straně toho, kdo
podepsal směnku jako zmocněnec společnosti podle .občanského zákon'nlka (§ 1175 a násL obč. zák.), nemÍ1že býti směnečně zavázán podle
§ 103 (1) směn. zák., třebaže z jeho podpisu za společnost nemohl
ani pro společnost vzejiti směnečný závazek čís. 13.719.
akciová: ustanoveni čl. 235 obch. zák. nevztahuje se k doručení, které se
nemusí státi k vlastním rukám adresáta; 'náhradní doručení v obchodní
místnosti akciové společnosti čís. 13.649.
při přeměně pojištěné společnosti s r. o. ve společ·nost akciovou počítá
se lhůta k výpovědi podle § 65 odst. 2 poj. ř. oue dne, kdy byl pro-
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veden zápis nové akciové
ode dne, kdy
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společnosti

do obc-hodniho

rejstříku, nikoliy
čís. 13.756.

bylo usnesení o povolení zápisu

předepsáno-li
někoho, kdo

v stanovách akciové společnosti, že »odprodej akcií na
není akcionářem, se může státi jen s přivolenim správni
rady«, vztahuje se to nejen na prodej dobrovolný, nýbrž i na prodej
exekuční; lhostejno, že byly akcie na kupitele přepsány podle § 268
ex. ř. čís. 14.017.
cizozemská: zápisem odštěpného závodu cizozemské společn0Sti s r. o. do
tuzemského rejstříku nevzniká nový, od hlavního závodu odlišný podmět čís. 13.51l.
předpisu § 2 (2) zákona čÍs. 58/1906 nelze použíti, bylo-li jednáno

v zastoupení tuzemské representace cizozemské společnosti s r. o., jejJž
tuzemská representace nebyla dosud zapsána do rejstříku čís. 13.511.
komanditní: opověděno-li k -rejstříku zvyšení vkladu komanditisti1, bylo rejstřikovému soudu uvážiti jen, zda ohlášená skutečnost neodporuje rejstříkovému stavu, soud však nebyl oprávněn z úřadu pátrati po důvodu
zvýšení čís. 13.-613.
při komanditním vkladu jest lhostejno, zda komanditista skutečně vklad
složil, čili nic, a z jakého důvodll došlo k jeho zvýšení č fs. 13.613.
k opovědi netřeba předkládati ani usnesení společníků o zvýšení komanditních vkladů, nýbrž stačí řádná opověď podepsaná všemi společ
níky v předepsané formě či s. 13.613.
nelze knihovně poznamenati žalobu, by bylo určeno, že žalobce dal
žalovanému platně výpověď z komanditní společnosti, že nastalo zrušení a likvidace komanditní- společnosti a že žalovaný jest povinen dovoliti likvidaci spoleónosti; lhostejno, že zrušením společnosti a její při
padnou likvidací dojde k vYPořádáni jmění společnosti, do něhož náležejí i nemovitosti, ohledně nichž 'byla poznámka navržena, a že jen
žalovaný je oprávněn firmu zastupovati a znamenati čís. 13.902.
s ruč. obrn. (zák. čÍs. 58/1906):
§ 2: zápisem odštěpného závodu cizozemské společnoBti s f. o. do tuzemského rejstříku nevzniká nový, od hlavního závodu odlišný podmět;
předpiSU § 2 (2) zák. nelze použíti, hylo-li jednáno v zastoupení tuzemské representace cizozemské společnosti s r. o.) jejíž tuzemská representace nebyla dosud zapsána do rejstříku čís. 13.511.
zastupování: nepřípustným jest tajný zmocněnec společnÍkÍl, nezapsaných v seznamu společníků, jenž by měl na venek táž práva a tytéž
'
povinnosti, jako by Ihyl společníkem čís. 13.396.
jednatel společnosti s r. o., jenž byl odsouzen pro přečin podle § 4-86
čfs. 1 a 2 tr. zák., spáchaný tím, že, ač věděl, že společnost jest neschopná "platiti, nové dluhy činil, dluhy platil a řízení vyrovnací včas
nenavrhl, jest tornu, kdo, nemaje vědomí o insolvenci, dodal společnosti
zboží, které objedn.a! její jednatel, ač již to neměl činiti pod trestní
zodpovědností, práv náhrady škody vzniklé dodavateli tím, že obdržel
za dodané zhoží jen vY'rovnací kvotu a se zbytkem vyšel na prázdno
čís. 13.819.
podíl: k působnosti rejstříkového soudu náleží zkoumati, zda doklady
o změnách v seznamu podílníků jsou správné a odpovídají zákonný"m
předpisům čj s. 14.008.
ke vzdáni se podílu společníka jest třeba notářského spisu čís. 14.008.
chrániti nároky dědiců zemřelého společníka podle společen§ké smlouvy,
by jim byla ostatními společníky vyplacena hodnota podílu zjištěná
podle poslední schválené rozvahy, není pov-olán rejstříkový soud čís.
I HlO8.
tichá: rozsudek o žalobě o zrušení smlouvy o tiché společnosti podle
čl. 262 obch: zák. má povahu k'onstitutivni; žalobní prosbu o zrušení
-8rnlouvy o tIché společnosti nelze spojiti Ve formě mezitímního určo
vacího návrhu podle § 236 c. ř. s. se žalobou o vyplacení společenského
vkladu (podílu) čís. 13.728.
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dávali knihy a spisy spolec .
v· I řlkázán k vybrání zabaveny

k·d

-

;1

exekuce: vym,áhajfcí

,:,ěřit~l, l:~~~hl~~ní Pspolecn.osti n~ vvydám p~~:l~

~;~Y:č!~r~:oel~~f~o~ J~;~Jgě zruše~~o~~;;r:~l, s~:ef~~lS~eé~~opOdllu

ohledávku domáhati exekuce vnUC
V .
,
může býti zmocnen ],~den
rozatímním opatřením podl~ ~ 38! .~~. ~bchodni společnostI v llkvIP d
fkvidatorfi společmku vere]
f k samostatnému zastupo~~ci.v~rá~něných j~~. s;rolečn~u za:J~f~;_~i \e druhý likvidator, společ, . s olečnosti v urcttem spo ,
v
~~lpr~vésti tento spO,r čí s'd \~:1~Oke spolku v poměru služebním, tfe' f kcionář nem bez a Sl
13432
Spolek: spOI~OV{ ~nza svou činnost odměnu č S. v ., od·borových orgamsací pr?Íl
~ ~~~~atí~niv~patření ?s!ře,dníhg ,:~b~r~ sú::J~~~ní funkcionářů může vzmkfunkcionářům ro'zpust ene od oc y,

~ovinného Č ílS. 13.967.

Y

á

IVU.!.
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naliti škoda

odp oruJe. I'1 vedení
áa

odbočky

Spo'udru"f~í;a~~~d~~T~l1 ~~tř~~i dozorčích úřsa~go~t~' l~o~4rzkoumati
v

,

. '

Spolupojištění:
13.499.

,t

správa nemá vztahovatI na platy, ktere nájemce hostmské a výčepnické
Živnosti odvádět' má věřiteli, a by ohledně těchto platů exekuce byla

.

jest

rávní
. r ~ o s t z a vaz k u.
p
povaha; pravm postavení t. zv. vedoucí pojišťo
okud' t
voy Is.
Jes vedoucÍ pojišt'ovna o ráv
P
SP01uvťas,;;;,.o~o.stipro podru~né pojišťOV~y č ~~~a1l;g;mati i výpověď smlouvy
S
. vlC,VI V!2 spolecenstvÍ statků
.
poluzavmem
poskozeného viz
.h
d
hrada škody drahO~a fa a skody (§ 1304 obč. zák.), ná_

č

• v,

v

v

v'"

•

v tom, že cestující sestupov~l se schů' o
ač byl varován, jest jeho spoluzav' a~u.

a

-Spor

adv~kát;;kt

viz a d v o kát.

\

lnelll

vag~nu, ačv Fž
na urazu

Cl S.

byl vlak v pohybu

13.597.

Vll smě II

k a.
Sf'Ot21ost viz k II i h o v II í p o z l l '
k
Sporltelna: z a m ě s t II a II C i vi a m 3:

-

smenecny

_

knÍ'žka vkladn'

Spořitelna

. z za~estnanci spořitelny_

poštovní viz
1 VIZ t a ~ Z e.
Spracován' .
p o s t o vnl s p o ř i tel n a
•
,
• 1 ::-l~ zpracování.
.
Sprava !US!ič~1 viz j II s t i č TI í spr á v
ma~elcina
jměni (§ 123S obč ~k viz manzelé.
_
pozustalosti viz pozůstal
společné, věci viz s p o I e cens
o s t' VI, statků
vnuc.e~!l:
nemovitosti: úroda dOQud ne d
JeJ I zpeněžení za vnucené s;rá y o d~~ena Jes~ součástí nemovitosti a
f~~ht~v,ánímI3'
jež jest přípustn~ j:~~~~J'~~ust~;i Pbrodeje!ll, ~ýbrž -p.r.oy c I s.
.172.
az ou, mkolIv z volněy

,.:a .)

v

Y

Y

',.

vnucený správce jest pokud 'de
Y'
v~ucené správy veřej~oprávní~ o ~zltky
spravované nemovitosti za
m~~a a ,má jako takový právo ~. :g~a ~m usta~oveným zástupcem (Úuž·~
naJ~mm smlouvy na dobu v mí~t tl ohledne spravované nemovitostt
tOS.tl a k opatřením, která nenáležee .?bvykIO:l;. k, 'propachtování nemovibUle schválení (svolení) exek
'h J k obyc;:Jpernu hospodaření potře
nájemními
soudu yCI s. 13.289.
'
Je po zrušeni vnucené správy i vd~~r~lI), uz~v;en~mi vnuceným správcem
Jest jimi vázán i pozdější
vnucený správce, třebas jiný' lh~s~t~ vaz~n;
~~ucené ,správě podal opětno~ žádoip o, ze v~uc~ný správce v nové
JiZ schvalené a že exekuční soud
o sC~~aleTI! pachtovní smlouvy
~.~ ~chválenf zamíN; tím nepozbyl nop.etnou zadost vnuceného správce
]1~ dJe~nou schválené a dosud nez;u:Jel!'cye, (pachtýř) práv ze smlouvy
p:e plS § 105 ex. ř. se vztahu"
ne CI s. ,13.~89.
m1k ~ezbytně potřebuje pro sJ'~eJen na o~ytne mlstnosti, kterých dluždomacnosti s ním žijící nikoli~ a p:o clel!y své rodiny ve společné
v-?,uce~é .sprá;yě, jichž dlužník p~uaží~s~ostl v ne~.ovitosti podléhajíd
pnpade Jest na ynuceném správci b
pr9,vozl!. zlvnosti; v takovém
(§ 1}2, e~. r.) ucmi! opatření b ' J: P? pnpa?e ~~ souhlasem soudu
pou;~vam takových místností' n~b pO~12n& dal pnmerené odškodnění za
z\U~elem jinakého z'Peněže~í Č i~: 13 ~6~ se zdráhal, místnosti uvo·lnil
po u vnuceny správce bylo ráv
zah~jením vnucené sprárvy d~dal n~n k umluvě s, věřitelem, jenž před
s dvy~radou vlastnictví že věřitel pO sp~a,vovaneho podniku zařízení
po mku a že mu za to' 'b d
onec a zařízení ve sprav'
'
(maJ·,:t·e I u.e placeno odškodné
13606
ovanem
'v
v
plvovam) s I t 'k
..
mz dO,casný nájemce hostinské a v' yv as. m, e~ domu smlouvu podle
zovane měl věřiteli k umoření zá o xcepn.l,cke zlvnosti v domě' provort zapraveni úroků z knihovnicl;r~~~~d)lmk Vl,:r~íi~u domu povolené,
0" I ru Ply:'l v hostinci vy'čepovanéh
ay:e, o v~detl z každého hekna
dum zahalena vnucená správa, vyhO~ě~r~~6
J o pe~Iz,
navr,hu,ne~ze,
ze sebyla-li
vnucená
v

~mlouvami

(pacht~cn!, ~
v

Y

v

uzavřel-li věřitel

f

•

"

čís.

zrušena (omezena) čís. 13.628.
proti usnesení rekursního soudu, jimž byl zatímní správce podle § 114,
třetí odstavec, ex. ř. propuštěn, není rekurs přípustný čís. 13.734.
není závady, by se zaměstnanec nedomáhal mzdy zadržene z posledního
roku před povolením vnucené správy nemovitostí a podniku zaměstna
vatele
na
nežádá-li zaplacení mzdy z
nemovitostí a podniku, jež jsou ve v,nucené správě čís. 13.755.
měla-li částka zaplacená vnuceným správcem bernímu úřadu b~'ti podle
§ 120 čís. 1 ex. ř. súčtována na činžovní daň, pokud podle § 265 zák.
čís. 76/1927 požívala zákonného přednostního práva zástavního 'na dražené nemovitosti, jest bez významu, že vnucený správce prohlásil, ze
částku tu platí na jiné pohledávky berního úřadu čís.
13.920.
byla-li vedena exekuce podle § 294 ex. ř. i na tnáje mné v budoucnosti
splatné, načez povolena exekuce vnucenou správou nemovitosti povinného, pozbývá knihovní poznámkou vnucené správy (odevzdáním nemovitosti vnucenému správci) soudcovské zástavní právo na nájemném
splatném teprve po zápisu poznámky (po odevzdání ,nemovitosti) právní

přímo

zaměstnavateli,

výtěžkú

! :
,

třetí osobou před povolením vnucené správy
domu, že může zadarmo (bez dalšich platů) do jeho smrti užívati bytu
v domě, nepozbyla tato smlouva 'platnosti zavedením vnucené sprá;yy;
vnucený správce musí převzíti i tuto smlouvU a ,nemůže třetí osobě
vypověděti byt pro neplacení činže čís. 13.974.
podniku, živnosti: není závady, by se zaměstnanec nedomáhal mzdy
zadržené z posledního roku před povolením vnucené správy nemovitostí a podniku zaměstnavatele přímo na zaměstnavateli, nežádá-li zaplacení' mzdy z výtěžků nemovitosti a 'Podniku, jež jsou ve vnucené

účinek
čísmajitel
.. 13.947.
ujednal-li
domu s

předány vlnucenému správci hotelového podniku a
tento použil části z nich pro provoz tohoto podnikU, jest výtěžek z toho
zařaditi do pHjmů vnucené správy čís. 13.89S.
exekucí zabavením a vnucenou správou dlužníkovy živnosti nejsoU
o sobě dotčeny svršky (stroje a zařízení), s nimiž dlužnik PiOvozuje
živnost; míní~Ji ten, kdo tvrdí, že jest vastníkem těchto svršků, že exekucí jsoU zasaženy i její svršky, jest na něm, by se domáhal výroku
o nepřípustnosti exekuce ohledně těchto svršků (které by musely b)rti
specifikovány) a nemůže tak činiti vylučovací žalobou na samu živnof't

správě
či s. 13.755.
byly-li zásoby
vína

i s. 14.063.
___ pro čvady:
ustanovení § 129S obč. zák. předpokládá, že smlouva nebyla
vůbec nebo řádně splněna; byla-li však věc dodána a přijata, jde o náhradu škody z bez-právného činu, - nikoliv z porušení smlouvy, tvrdí-Ii
kupítel, že mu vzešla škoda z vadnosti dodané věci; t~nto kupitelův
nárok se promlču}e ve lhůtě tříleté čís. 13.305.
nejde o nárok ze správy pro právní vady zboží, nýbrž o nárok na náhradu škody, jež byla kupiteli způsobena tím, f.e pro opozděné dodáni
muselo býti ,zboží doda-né z ciziny vycleno podle vyšší sazby, nei. jak
by tomu bylo bývalo, kdyby bylo dodáno včas čís. 13.727.
při prodeji na splátky lze nárok na snížení kupnÍ' ceny uplatňovati až
při posledních 'Splátkách, ,nikoliv již proti zažalovaným dospělým splátkám, převyšují:-li pozdějši splátky nárok z požadovaného snížení čís.
14.015. novostavby nemfiže bez zvláštní úmluvy uplatřJQvati proti prokupitel
dateli náhradu nákladů na pořízení chodníku, ohrady, kanálu a dláždění
části dvoru čís. 14.056.
'Správce duchovní viz d uch o v Ii i spr á v c e.
_
úpadkové podstaty viz k o n k u r s.
_
vyrovnaci viz vyrovnání.
Civilní rozhodnuti XVI.
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Spravení záznamu viz k n i h o v n í z á z ,ll a m.
Správní úřad: strana, dotčená rozhodnutím správního úřadu v soukromoprávnich
nárocích, může se domáhati nápravy ve výroku o těchto nárocích II fáct-

ného soudu jen žalobou (zákon čÍs. 217/1925), nikoliv ,námitkami proti
odpúrcově žalobě čís. 13.356.
výkaz ošetřovného vydaný ředitelstvím zemského ústavu pro choromyslné
není opatřením správního úřadu ve smyslu čl. VL zák. čÍs. 130/1930 čís.

13.784.
Sprostředkovatel viz smlouva sprostředkovatelská.
Stabilisační bilance viz s pol e Č TI o s t k o m -a fl d i t fl í.
Stanovy družstva viz s'P o 1e č e ln s t v o.
Starobní pojištění viz pojištění sociální.
Stát: dvorský dekret z 21. srpna,1838 čís. 291 sb. z. s.

(§ 295 ex.

"

Stavení promlčení viz pl: o m.l č e no í.
Stížnost: poč á t e k I h u t VIZ I !\u t a. ,
viz Jh ů t a (§ 89
_ _ včítání dnú poslovnl dopravy
. n viz příslušnost.

zák.).

or g.
,

nepřípus.tnost p.?~le,,~ ~5 ~us; b'ti udány důvody, proe ,se

viz exekuce

ř.).

mimořádná přechodná opatření na Slovensku (zák. čis.
64/1918) viz Slovensko.
náhrada škody vojskem viz vojsko.
placením jednou pokladnou státu druhé jeho pokladně nenastává pro stát
hospodářský výsledek spojený s placením po rozumu § 1412 obč. zák.; nezáleží na tom, že toto placení bylo přivoděno tím, že jedna pokladna _jako
vymáhající věřitelka provedla exekuci za:bavenÍm a přikázáním pohledávky,
kterou měl jej~ dlužník za jinou státní pokladnou čís. 13.585.
zápověď započtení pohledávky, kterou někdo má proti některé státní pokladnč, stanovená ve druhé větě § 1441 obč. zák., }est stanovena jen ve
prospěch státu v zájmu spořádaného státního účetnictví a nepřekáží tomu,
by stát svůj dluh splatný u jedné své "pokladny nezapočítal na pohledávku
jiné pokladny čís. 13.585.
Statek veřejný viz v e ř e j TI Ý s t a t e k.
Statkoví úředníci: ,na býv. císařských statcích viz císařské statky.
§ 75 náhr. zák. viz p oz e m ková reform a (n áhrad o v Ý zákon).
zák. Čí,s. 9/1914 ř. zák.: kdo hyl propuštěn ze služby, jest povinen vykliditi služební. byt a to i 'kc~yby, jak má za to, propuštění nebylo důvodné
či s. 13.516.
Statky císařské viz c í s a řs k é st a t k y.
Státní dráha: zaměstnanci viz zaměstnanec železniční.
klin[ky viz kliniky státnÍ-.
nakladatelství: z a m ě s t TI a n c i vi ~ z a m ě s t na n c i stá t n í hon a
kladatelství
pozemkový úřad viz p o zem k o v á r e f ,J r m a.
zaměstnanec viz z a m ě s t n a n e c stá t II í.
Stavba: li Ž i t'e č.Ii ě j š í (§ 1 čís. 9 zák. o ochr. l1áj.) viz och r a II a n á je m c ů.
Stavební družstvo viz s p o leč e II stv o 'S t a veb n í (b yto v é).
přispěvek: ustanovení nájemní smlouvy o zaplacení stavebního příspěvku
nájemcem nepříčí se o sobě dobrým mravům; nestačí tvrzení v žalobě
nájemoe o vrácení stavebního příspěvku, že úmluva o zaplacení stavebniho příspěvku jest neplatná, ježto jde o bytovou lichvu ve smyslu
§ 8 čís. lb) zák. čis. 568/1919 v doslovu zákona čís. 80/24 sb. z. a n.,
nýbrž musí býti trvzeno a, třeba-li, prokázáno, v čem mimořádné bytové poměry záležely a v čem jich pronajímatel využil čís. 13.201.
ruch: s t a veb n í dr li ž s t v o viz též s P91 e č e n s í vos t a veb n i
(bytové).
ustanovením § 24 zák. čís. 45/1930 jsou vyloučeny individuelní pracovní smlouvy, pokud se jimi zhoršují pracovní podmínky pro zaměst
nance čís. 13.640.
řád: rozhodující první stolicí ve stavebních věcech obcí v čechách je obecní
rada, která si v určitých případech musí vyžádati usnesení, obecního
zastupitelstva, nikoli stavební. komise; vyjádření stavební komise b sobě
k

j,

•
•
'
<>
'k
rávně účinn)l, pokud na je~o
nelze pokládati protI stranal}1 z"- u, o~ada' roti stranám jest staveLJ-:lll
základě nevydala rozh,odnutI o?e.:
hOd~ufi je znůsohi1é nab~lti mocI
ním úřadem jen obeclll rada a JeJI roz
r
práva čís. 13.429.
8/1920 nelze '·e il~
zpětného postupu p. oz~mk~ podle §, 21 zák. čís. 8
- ~
~
Pražské obci domahatl poradem prava čís. 13.589.

v rekursu (1 v exekucm!ll nzem)
, y třebaže není třeba prav.. t'k pokládá za zkracena usnesem m,
ucasm
v,"
'I dO dO vis 13.867.
'v
níckého oznacem stlznostmc 1 uvo dUh C . t,' neuplatněné duvody stlZ.
d
ve si z úřadu na azova
rekursm sou ne~uz
d"
'k nimž musí sond sám od sebe pnnostní, pokud nejde o va y nze lll ,
hlížeti čís. 13.867.
,
.
kurs roti usnesení úředníka po~
předložil-li soudce prvm :tOh~~1S r~7/19o"}f) soudu -druhé stolice, není
b/ přísluší rozhodnutí o rekursu
mocné soudní služby (zá on c
již op"rávně~ o rekursu :~zhodnou I, ny z '
vv,
jen relmrsmmu soudu c I~. 13.1g~·del roti rozhodnutí úředníka Vy~Sl
předložil-li soudoe. oprav,ny pr~stre;:- ~gnil napadené rozhodnutí svym
~dle § 41 (2) b) zák. ČÍs. !Wí
pomocné služby, Jest mlt,1 z~ o,, ze
rozhodnutím, a nelze vyty~att ~~a~:kd Pik vyšší pomocné soudní služby
1931 z důvodu, že uS!1eseo} vy ~ u:~ylnřádně obsazen čís. 13.981.
a nikoliv soudce, takze pry sou ll. - y' sti b b 10 změněno usneaktuár nebyl oprávněn ro~hodno~I~leso t~a~Otakovlm ~odání, jež jest ~o
sení jím vydane; rozhvo~l-h vzak p.r
. b ly spisy předloženy, neshlekládati za rekurs, n~cez soud 7e, Jt~~~: z~ěníl jest míti za to, jakoby
, Cl.
y 's 14000
da l -důvodu by nQve usnesem
d
d aI nové usnesem" sam
.
.
,
byl soudce. hned .~uvo. ne~.vYd,a 'h pracovního soudu proti nepřiznam
rozhodovatI o stIznostI Ip~lse IC1 o ,
13216
ušléh? výdělku jest věcí Justiční spravy Cl S.
.
.
o

,_o

t. .

,

o

v

v'

ve sporném řízení:
,
d 't t oudem prvé stolice, není závady,
nebyl-li nep!~p.ustny re~urs O bm~ n~kusrs v pořadí stolic prvým soudem
by tak neucmIl ,soud, jemuz ' Y r
piíedložen ,č i s. 13.539...
".'
n' rekurs opatřen podpisem
i v Hzeni pro po~outn~ctvl mU'Slt~tI Pl1:~00Y lze by si z vyšettovací
advokáta; lhosteJno,. ze pok~U n~ ? 1 13 551
'
vazby obstaral podp!s ad~okata C§l ~:83 ~ ř' s jest usnesením průvod
usnesení podle druheho . o stavce t 'm ~p;av'ným prostředkem čís.
ním, jež nelze napadatI samOSt a ny
13.699.
,
' I l' jen o přerušení rozepře podle
~ř,edpis § 192, dru~y o.d~t~ve~~rc~š~n~· Eo~lle § 25 zák. čís. 4f/1928 jest
§§ 190 a 191 c. r. 5., pn pr r odle všeobecných předpisu §§ 514 a
přípustnost rekursu posuzova 1 P
a 528 ~. .s ..č is. 13.707:
n' kra·ského soudu, že bylo učině~o
nevyplyva-h z ,VyhotOV~~l uS~~~r~n-í so~d odmítnouti rekurs proto, ze
předsedou syenatu , l:emuze ~ 'u sborového soudu, nýbrž jest ll.a ne,m;
nebyla navrzena zmen~ usnesem b."
SOUdll prvé stolice k JednaI1l
by především P?StOUpl} rekurs s OIQvemu
podle § 516 c. r. s. ~ c I~: .13.7,83.
k z nichž některé převyšovaly
byly-li v }é~.e ,žalo~e zaz~lg~~y Ksčm~~II~ usnesení prvého soudu, jirr~ž
20.000 l~c! Jm~ z~e y ~a . ·.tek k ~ávrhu žalobce bylo nařizeno odd;.po podaTI! smen:~~y~ n~ml k
20000 Kč před samosoudcem, v pnlené jednání v pncm e smene po
.
96~
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,~i~ě smčnek převyšujících 21J.000' Ke:: před 5B1"á.tem, nap&.:1ati: rekursem
'c 1 s. 14.013.
'§ -51? c. ř. 5.: domáháno-li~se ~ouž žalobou pudle § 3-5 ex.. ř. nepiípustnostl ·e~x~kuce. k vyd?bytí r::1tollka samostatrrych nároků, třehaž'e z: téhož
exelmcmho titulu, Jest :'"'flJpustnost opravný_di orostred!bl pr0 každý
z vymáhaných nároků p":'-Juzovati zvláště č."í:s. ľ4.019.
.

i
I
j

I,

stížnost poddlužníka viz: podďtu:žník.
o p r á vně n í k fl i víz tam ž e.
§ 187 ex. ř. viz dražba vnucená n'emovitosr-L
rekursní soud nesmí přihlížeti k tomu, ž_e' jde o zbyťetn€: hromadém
exekuč~ich návrhů, n~vytý~aL-li dlužník. v' rekursu profi pONolení €xe-ku ce mc v tomto smeru Čl s. 13.795.
před pmvoplatným rozhodnutím o přiznáni odkladnéhc:;r účinku rekursU)
povinného, domáhajicího se odložení dražebního roku ve smyslu § 1;
odstavec (1) a §§ 5 a 6 zák. 'čís. 33/1934, nebylo pHpustné draiebnít
rok konati čís. 13.801.
uschováni vzájemně 'Popsan~rch svršků (§ 1 JOl obč., zák..) lze povoWťii
jen za předpokladů § 379 ex. ř.; přípustnost rekursu proti povoleni
uschování jest posuzovati podle §§ 65 a 402 ex. ř.., niko-li:v podle § 239
ex. ř. čís. 13.809.
nezrušil-li soud prvé stolice exekuci, ač se vymáha,jícf věřitci nevyj;-Í!:dřiv
se v urč~né lhů~ě o. dlužníkově ná~rhu na zrušení. exekuce, p;ojevil 6' na_o
v-~~~vany-m zrusemt;I exe~uc~ micky souhlas, neni zavady, by tak nF
UClllt1 soud rekursm; zrus!l-h exekuci soud rekursni, jest dovol aú lEc-'
kurs vymáhajícího věřitele odmítnouti jako nepřípustný čís. 1i.3.48T
tím, že, exekuční ~oud zrušil k rek~rsu vyrovnacfho správce před roz~
hodnuhm rekursmho soudu exekucI podle § 39 čís. 2 ex. ř., n,estal S'i'
rekurs bezpředmčtn)'ill čís. 13.498.
§ ~~ ex. ř.: předmětem vstí~nosti l1em~že býti právní otázka, kdo ,(est
drzltelem obchodu, v nemz byly pemze zabaveny a komu zabavené
pen!ze n~l.ežeF, nýbrž lze rozhodovati jen o tom, zd~ postup výkonnélto
organu pn vy koltu exekuce byl správný; tomu tak je, byla-li exekuce:
vykonána v obchodnÍ' mÍ1stnosti, jež v žádosti exekuční byla označena
jako místnost dlužníka a v níž dlužník byl také zastižen' tvrdí-li třeti
ž~ z:abavené . .pe~íze náležejí jeI?u, musí to dokázati ve 'sporu a jeh!;
n~mltky. pr~~l.vykonu exekuce, 1 když jeho jméno drobným písmem na
vykladm sknm obchodu pod reklamou bylo vyznačeno. musí zůstati hez
povšimnutí čís. 13.725.
'
§ 132 ex. ř.: proti usnesení rekursního soudu, jímž byl zatímní správcep~dle § 114, třetí odstavec, 'ex. ř. propuštěn, není rekurs přípL$tný
Cl s. 13,734.
'
v nesporném

viz

II

e s por n é

říz

e

II

řízení:

í.

v konkursním

řízení:

rekurs proti 'rozhodnutí konkursního komisaře jest podati u soudu,
hož je konkursní komisař činný č,Í s, 13.528.

li

ve vyrovnacím
oprá

vně II

í k

II

í viz o p r á

řízení:

vně

n í k r r:: k

Stižnost (aováIací ·(n a

(0(0

vol a-1(1 "s'o:n rl).
v 'Jizeru $porněm~

v exelročním řizení:

I

'"lJelze od-porovati ve vyTovn3"cfrrn řízenI :mzhodnutí, kterým bylo věřiteli
:-H1asova-d pt'av.n přizna.no E:-Í:s-. 1'3.690.

II

r s u.

II

ně

'-VT:acownií 's'{Dudy vJZ 't'a;mž~ .. ~
proti usnese1ií rekursního soudu, 1lmz, zmefl1V u~nesen.l prveho sO,udu,
mu nařídil, by 'Úpět zahájil řízení 'podle § 194 c. r. s., Jest dovolacl re'kurs nepři-pustn'ý čís. 13.'560.
rozl-lOdI-li. 'Odvtí1ad soud 'Ú ža:Iďbě o o'bnovu u něho pOdané usnesením,
lze 'toto usnesení napadatí rekursem k nejvyššímu soudu; rekurs musí
'by-ti podán vcas u procesního 'Soudu -prvé 'stolice; nestačí, že byl podán
'vfas u odvolacího soudu ;a Tím -postoupen procesnímu soudu, kam došel
opozděně č is. 14.038.
r§ 'sm c. ř~ 5.: 'nařídil-li o:dvo'lad soud dřív€, ,než rozhodlo odvolání ve
\řěéi samé, p1'Q"('''esnímu s-audu, by rozsudkový výrok ve smyslu § 419
:C. '-ř.~. opravil, "jest rekurs proťi tomuto 11snesení odvOlací-ho soudu ne'přfpustný, třebaže odvolad soud v usnesení vyřkl, že naŤÍ'zená oprava
"m-á 'by ti provedena teprve pc právní' moci usnesení čís. 13.2l5.
'ustanovení § 527, druhý oťl:stav-ec, c. ř. s. nelze ani obdobně užíti na
:usnesenÍ' odvolariho soudu; pro ne plati jen předpis § 519 c. ř. 5.; usne!serií -altvolacího 'SfJudu, třebaže nebyla odporovatelná podle § 519 c. ř. s.,
mO-hou býti narxadána napotomním odvoláním, zavdala-li příčinu, ke
'wzriiku -některého -z dovolacích dÍlvodů § 503 c:. ř. s., zejména rozře
~sl1..:1i ,odvolaCÍ soud sám neodporovatelným zrušovaCÍm usnesením podstatnou IlDtázku sporu č í; s. 13.494.
Oel -usnesení o-dvolaciIho soudu (ve sporech pracovních), jímž byl zrušen 'rozsudek prvéh'0 soudu i s předchozím řízením, počínajk: doručením
žat'(j)by, "ježto podle názoru odvolacího soudu byla doručena nepravému
žaloor-anému, a prvému <soudu bez výhrady pravomoci bylo nařízeno, by
zaMill.l jednání- s pravyrn žalovaným, není přípustným rekurs, a to ani
toho: 'komu byla žalob-a neprávem dorU'čena čís. 13.637.
§ 527 oost. 2 c. ř. 5.! zrušil-li rekursní soud rozvrhové usnesení prvého
soudu, nev;yfu.radiv pravomoc, a přikázal mu, by po výslechu účastníků
vydal nové 1"úZvrhové usnesení, jest dovolací rekurs proti zrušovacímu
usneseni re'kursního soudu nepřípustný č ís.- 13.174.
třebaže zrušovaCÍmu usnesení rekursního sondu nebyla vyhrazena pravomoc, a třebaže bylo rekursním soudem nařízeno- další šetření. při
němž by nehyl-o lze se -obejíti bez slyšení účastníků, není dovolaéí rekurs podle drtrhého odstavce § 527 c. ř. s. nepřípustný, netýká-Ii se
nařízené šetřeni-, již otázky v původním usnesení řečené, nýbrž jiné
.Iotázky č i s. 13.366.
:rekurs na ,dpvQJací soud jest přípustný, zrušil-li r'ekursní soud usneseni
-prvého soudu s výbradou právní mo-ci, nenařídiv slyšení stran (účast
nJ1<ů) čís. 13.477.
ustanovení § 527, druhý odstavec, c. ř. s. nelze ani obdobně užíti na
usnesenf odvolacího soudU!; pro ně platí jen předpis § 519 c. ř. s. čís.
13.'\94.
-i v -kookursním řírzeni podle nového konkursniho řádu čís. 64/1931 platí
předJ;i$ §527, druhý odstavec, c. ř. s. é í s. 13.539.
nevadí, ,ú rekursní soud ve zrušujicím usneseni výslovně ,neuložil
:p!'Yému_~!ldu, by slyšel str:any (úČ,astníky). je-li z odůvodnění usnť
~"iteni zřejl-"lW~ že se první ooud 'Pij nařízeném doplnění řízení nebude_ moci
O~'íilj 1>cz ,lgdnání S účastníky, .bez jich sIY"'n; čís. 13,539.
v.

. ,
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nebyl-li l1ep!.íp.ustný rekurs odmítnut soudem prvé stolice není závady,

~reJrokžel~e~C:~~l :g~~g.jemuž

byl rekurs v

pořadí

stolic prvým soudem

§ 5'~8 c', ř~ s.: tím. že. r:tižší soudy rozhodly věcně o mezitimním určo
vac,Tv navlhu, uzn~ry i Jeho formální přípustnost a dovolací soud se již
nem~ze s -!outo o!azkou zabývati é i s. 13.356. '
v otazce J1ah'-ady skody podle § 394
t d
'
čís. 13.444.'
,
ex. r. Jes Dvolael rekurs připustny
V'

zť~áj~l-li nav,r1~?vatel, jemuž bylo povoleno 'prozatímní opatření pří

s us~e ~porne n,~ení,v neve?'9-1i však toto řízeni k rozhodnutí o !souc=

nO~~1 naroku ~Rn zp~~vz~tl ~aloby, odmítnutí

pro nepříslušnost ~dmít
n~.l
~porkJlz zahaJeny), Jest míti za to, že se žádost ohrožen'é strany
II aza a JIna
neodůvodněnou (§ 394 ex. ř.) čÍs. 13.444.
-

pro

v exekučním řízeni:

§ 83 e x. ř. viz e x e k II C e.
§ 239 pas!. odst. ex. ř. viz dražba vnucená nemovitosti.
v nesporném

řízení:

viz nespor'né řízení.

v konkursním

řízení:

i y 1co.nkursním Hzení. podle nového konkursního řádu
~, predpls § 527, druhý odstavec, c. ř. s. čís. 13.539. ,čis. 64/1931 platí

J

S~oky: pnpustnost pořadu práva domáháno-li se na okres'

~
.
okres, prováděje práce ka~alisačnÍ a stavbu silni~e z~fl~~~~dy s~ocly, Jezto
trnost které musí. dbáti každ' kd
' .
~
a povmnou opasilnic~ čís, 13,752:
y,
o provadl kanahsační práce nebo stavbu
v

Strana: '~ře dn e~ i.e) í .viz pře d fl e s s tra n.
v YoS I e c l~ JeJ I VI~ ": Ý s I ech str a n.
ZPUSObllost by tl stranou viz způsobilost k
byla-li v žalobě udána žalov'
b ~ 'd v e s : p o r u.
d~ště'k byla-~i jí žaloba řádn~n~o~~~e~:ad~evfa~~~~c{;n;~~~:a~~~~~enÍ jr byvcas
prvmmu roku a podala-Ii žalobní odp , cl'
,~,
a-I se
žalo~a n;u,že týkati jen osoby téhož jména v,~~~le vd mz. U61~~?~Vala, .~e, se
z~mestnaOl, bylo o této námitce rozhoclno~ti rozsudke~me '~ ICI, ale ]tneho
• ,duvodu prohlásiti řízení zmatečn}'m čís. J3.910.
a nebylo lze z toho
StroJe: §. 297 a) o b č. z á k. viz pří s 1u š e n s tví
Styk. deti ~ vrodiči viz di těm a n žel s k é.
.
Studi~m dttete a drah. přídavek na ně viz z a m ě s t n a
Substituce: a d v o kát a viz a d v o kát
n e c žel e z nič n i.
Súčtováni viz soupis pohledávek'
Sudiště viz příSlušnost.
.
S~spense_ vizkárné řízení.
Sv:~te~ní smlouva viz sml o u Va s vat e h n í
Svepra~nost: ~ b a v e.fl í viz tam ž e.
.
Jmak- viz nesv-éprávný.
v

v

v

Svědectví křivé: odsouzení strany
překážkou jejího výslechu

pro zločin podle §§ 5, 197 a 199 a) tr. zák. jest
jako strany čís. 13.697.
Svědek: není závady, by nemanželská matka nebyla v odvolacím řízení vyslechnuta
jako svědkyně, třebaže byla v říze-ní II prvé stolice vyslechnuta jako strana,
neodvolala-li se z rozsudku prvého soudu, jímž byl zamítnut její nárok podle
§ 167 obč, zák, čís, 13,884,
vyžadovala-Ii zásada bezprostřednosti a volného ocenění důkazů, by byl
svědecký důkaz proveden soudem rozhodujícím, jest v tom, že byl proveden
jen soudem dožádaným (§ 328 čís. 3 c. ř .s.), spatřovati vadnost řízení čís.
14,025,

Svolání valné hromady viz s p o leč e n s t v 0, s p o leč II o s t.
Svoleni k výpovědi viz och r a II a II á i e m c ů.
Státního pozemkového úřadu viz p o zem k o v á r e for m a.
Syndikátní ručení (zák. ČÍs. 112/1872 ř. zák.): byla-li povolena exekuce proli pozůstalosti zákazem pozustalostnímu soudu poukázati jmění dlužné pozůsta
losti, ač v den povolení exekuce pozůstalost již neexistovala, byvši pravoplatně ukončena odevzdáním pozůstalosti, nemohla exekuce proti pozůsta
losti býti bez dalšího provedena proti dědici a nenabyl zejména vymáhající
věřitel zástavního práva k pozustalostnímu jmění již odevzdanému dědici a
jsoucímu pro něho v depositu poručenského soudu a byl porllčenský soud
oprávněn vydati dědici .veškeré jměnÍ' pro něho soudně uschované bez ohledu
na exekuci proti pozůstalosti; učinil-li poručenský soud tak, neručí syndikátně, třebaže byl mylného domnění, že jmění ne zletilého dědice, jsoucí
v úschově u poručenského soudu, bylo platně -zabaveno povolením exekuce
proti pozůstalosti čís. 13.229.
opravnými prostředky soudního řIzení nemínr se v § 2' syndikátního zákona
jen opravné prostředky, o kterých rozhodujf vyšší stolice, nýbrž všechny
právní prostředky, které mohou sloužiti k odvrácení škody z porušení úřední
povinnosti; byla-li doložka vykonatelnosti na rozsudku, na jehož základě
byla povolena exekuce, nesprávná, jest takovým prostředkem nejen oznamení pravého stavu věci podle obdoby § 39 čís. 1 ex. ř. J nýbrž i žaloba o nepřípustnost exekuce podle § 39 čís. 5 ex. ř. čís. 14.002.
šekOVý účet: nelze povoliti exekuci na právo povinného, aby mu poštovní spoři
telnou byly vydány peníze, které -dojdou na jeho šekový účet čís. 13..553.
jinak viz p o š t o v n I S'P o ř i tel n a.
šikána viz n á hra d a š k o d Y (§ 129-5 odst. 2 obč. zák.).
škoda konkretní viz smlouva kupní.
jinak viz n á hra d a š k o d y.
škola zemská_ gobeHnová ve Val. Meziříčí:- způsobilost procesOl Cl s. 13.890.
Školství: majetkoprávní smlouvy místních školních rad v Čechách nepotřebují
schválení vyšších školních orgánů čís. 13.505.
potřebu schválení majetkoprávní smlouvy místní školní rady v čechách' nelze
dovoditi ani z dozorčího práva náležejícího okresnímu školnjmu výboru nad
místní školní ohci' (radou) podle ustanovení § 3 zák. čís. 16/1873 z. zák.
pro čechy a § 11 vl. nař, čís, 608/1920 a podle § 26 zák. čís, 11/1873 zák,
pro čechy a § 30 zák. čís, 292/1920 č [s,. 13,505,
podle ustanovení § 26 čís. 4 zákona čís. 117/1873 z. zák. pro čechy náleží
sice okresnímu školnímu výboru schvalovati volbu místa, kde škola má býti
postavena, nikoliv však schvalovati smlouvu o koupi pozemku; odepřel-Ii
okresní- škqlní výbor schválení s;mlouvy o koupi pozemku, jest to pro platnost smlouvy bezvýznamné či s. 13.505.
osobním !,prospěchem ve ,smyslú § 15 zák. čís. 17/1873 z. _zák. pro čechy
jest rozuměti jen takový právní poměr, jenž se dotčeného, člena místní
školní ,'rady dotýká přímo a bezprostředně, nikoli však právní poměr; který
se týká korporace, jejíž členem dotyčný člen místní školní rady jest čís.
13,505,
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Tabáční Iprovise viz tra f i k a
Tarif .pře~Jadištní viz do p r a ~ a žel e z n ční.
Termmove ~O?c~ody 5 obilim: jsou neplatné
když byly uzavřeny v cizině. na tom
nernem mc předpis zák. čís. 69/1922 í s, 13,337,
'
T~t~men~" viz, ~ o ří z e TI í p 0'81 e rl II L
Tezke ubhzovam viz r o z I II k a m a fl žel s t '
T~Chá společnost viz s pol e Č fl o s t ti\: h á. v I.
Títul exekuční viz e x e k II C e.
Tíživější
T
" dluh viz placení (§ 1416 ob'c. z a'k)
.
opem ustřední: pokud poplatek za ouž""
~
,
činže, pro niž přísluší zákonné zfstavlV,~m ,ustredmho topení jest SOLI částkou
.
§ 1'101 obč. zák. t Í's. 13.491.
ni pravD na vnesenych vecech ve smyslu

'1opné a o ~odovo~~ z~ze~í: hotelu není strojem ve srn slu
~uze "se staŤI pnslusel1stvím budovy třebas
,y b I§ 297 a) obč. zák.;
mtelne čís. 13.288.
, s ni ne yo spojeno neodstra1 Otozo08t sporného předmětu viz r o z e p •
,
.
r'e rozsouzena zahá 'e '
"
T TadIce
VIZ p r e vod v I a s t TI i c tví.
' J n a.
Trafika: exekuční výsady stanovené v § 36 'k v,
příjem z trafiky, udčlené válečnému poš~~;e~~~' p104ct21/19§20, ~elz~ použiti na
_
čs!
t
.
e 4 zak. CI s, 13.348
v '. s ťt·
a les opravnen, zadava]e trafiku I vT . ",
'..
.
tretJm osobám určité peněžité částky.. 'č ul
l,leJlf~1U !llaJ1teh, by vypláceT
majiteli trafiky návrh na pozměnění' n~b s d s a .. ~a Qvzdy ,maznost učiniti
kdyby majitel trafiky na to nepřistoupil °zn~I?i?en1 pyvo~mch.. p,odmínek ,a..
novou smlouvu se změněnými ipodmínk~'
ro mer vypovedl a uzavtltl
ním majitelem trafiky' v oznámeni I ml, s re 1••os9 bou .nebo s dosavadpřidělena třeti"osoba (~álečný POškoz~~~cratu ~~álteh. trafiky, že mu byla
tou peněžitou částku a o tom s ním uza v' Ia y za oStl, by mu vyplatil urči
vati nabídku na pozměnění původní smte plsemnou sm~?uvu, jest spatřo
přijal tím, že uzavřel s válečným poškozeo uvy, kterou majItel trafiky mlčky
s počátku příslušné částky' jde tu o sd: cern srn ouvu a také mu vypláce:l
smlouva taková neJpříčf se dobry' m m
o 10u~~
ve prospěch třetí osoby'
T akt
ravum CI s 13851
'
r or: není. silostrojem ve smyslu § 1 zák čís 162/i908 v.Trest dů~~odko~ý viz d ů c hod k o výt r e ~ t. .
Cl s. 13.610.
poradkovy :pořádkový trest (§ 15 zák ..
osobám, které bud' samy podání '0~~s'hlC??~193! ~kmůže býti uložen jen
k němu daly příkaz
b'" h
, a UPCI' uraz y sepsaly neb aspoň
vním
Iivé podání pOdeps~lre nfkb~l~c vf::
" zá~tupcům, ~teří ..tak..0v.é ~ráž
bylo urážlivé podání sepsáno a Podá~ovs"e~ nel3075so6bam, ]lchz Jmenem
bl r
"
OCIS. .
Y y-l ,porádkové pokuty uloženy v nes
' v, "
~osti opravného prostředku všeobecná I?orndem§ nzelll" pl~~í o přípustc í s, 13,806,
zaSa a
35 zak, CIS, 100/1931
Trestní řízení: ú t r'a t y viz ú tra t y t r e s t n í h f '
,
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,!~liž~áni těžké viz rozluka manželství.
ucastmk nespo~é~o řízení viz nes por n é ř i z e n í (§ 6 zák.
SOukromy VIZ soukromý účastník
,!cednik viz s m I o u v a uče 'b n í . '
učet běžný viz běžný účet.
společníka viz s p o leč n o s t
• k
pod le § 117.1 ob Č, z á k
se ový viz šekov)1 účet.
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100/1931),

Učitel: učitele

na veřejných, ale nestátních obecných a měšťanských školách nelze
pokládati za státní zaměstnance (ve smyslu smlouvy o státní zápůjčku
družstvu) čís. 13.206.
bylo-Ii zůstaviteli (učiteli na soukromé škole) za jeho života uloženo pravoplatným výměrem, by vrátil přeplatek pensijních požitků, byla věc s konečnou platností rozhodnuta i proti jeho pozůstalosti (dědicům) a není pHpustné opětné projednávání téže věci pořadem práva ani z důvodu pře
chodu závazku na dědice čís. 13.446.
Uhražovací exekuce viz e x e k u c e.
jistina viz dražba vnucená nemovitosti (§§ 226, 227 ex. f.).
újma dlužníkova (§ 44 odst. 1 ex. f.) viz o d k I a d ex e k u c e.
Uložení na soudě viz s I o ž e II í n a s o u d ě.
úmluva: o sudišti viz příslušnost ,(§ 104 j, n.).
jinak viz s mlo u v a.
úmrtí manžela a podaná již žaloba o rozluku čís. 13.293.
Universita Masarykova v ·Brně nemá samostatné právní osobnosti; finanční prokuratura jest oprávněna k (dovolacímu) rekursu jménem čsl. státu, k jehož
úřadům patří i Masarykova universita v Brně čís. 13.255.
úpadek viz k o n k u r s.
Upomínací řízení: proti exekuci na základě upomÍnacího platebního rozkazu ]z(>
podati námitky podle § 36 Č. 1 ex. ř. z důvodu, že se platební rozkaz včas
ným odporem stal bezúčinným čís. 14.024.
úplata zakázaná viz och ran a II á j e m c Ů.
úprava pachtovného při zemědělských pachtech (vl. nar. ClS. 164/
1933): vládní nařízení čís. 164/1933 sb. z. a n. nevybočuje z rámce zmocňovacího zákona ze dne 9. června 1933, čís. 95- sb. z. a 11. Č í's. 13.234.
úprava pachtO'vného podle vládního nařízení čís. 164/1933 sb. z. a n. není
omezením vlastnictví ve smyslu § 109 (1) ústavní- listiny čís. 13.234.
opatření vládního nařízení 'nejsou zásahem do soukromého vlastnictvI, jaký
mají na mysli §§ 108 a 109 ústavní listiny čÍ' s. 13.279.
soudy mohou podle §§ 5 a 102 ústavní listiny zkoumati .platnost naří,zeni
ze dne 29. července 1933, čís. 164 sb. z. a n. či s. 13.600.
úpravě pachtovného není na závadu, že v pachtovní smlouvě, uzavřené
před účinností vládního nařízeni, se pachtýř vzdal jakékoliv ochrany pachtu,
stanovené snad zákonem nynějším nebo budoucím čís. 13.285
úpravě pachtovného není- na závadu, že v pachtovní smlouvě bylo, třebaže
před účinností vládního nařízení, ujednáno, že pachtýři nepřfsluší nárok na
slevu pachtovného ani z důvodů ve smlouvě zvlášť uvedených ani ze žádného jiného důvodu čís. 13.233.
vzdání se nároku na úpravu pachtovného, nastavšf před vydáním vládního
nařílzení čís. 164/1933 sb. z. a n., nemá právní účinek čís. 13.299.
vl. nař. vztahuje se i na pachtovní smlouvy, které byly uzavřeny se schválením Státního pozemkového úřadu č í.s. 13,630 ..
všechny podmínky, na nichž závisí přípustnost úpravy pachtovného, musely
tu býti v době, 'kdy nařil,ení nabylo účinnosti; pozdější: stav nerozhoduje
čís, 13,745,
vládní nařízenÍ' se vztahuje i 'na louky čís. 13.983.
pachtovni rok 1932/33, kterým počínajíc vládní nařÍ'zení ClS. 164/1933 sb.
z. a n. poskytuje nárok na úpravu pachtovného, jest zpravidla po,čítati od
1. října 1932; nezáleží na tom, zda pachtovné bylo v době platnosti vl. nař.
čís. 164/1933 sb. z. a n. již zaplaceno, čili nic či s. 13.946.
se nevztahuje na pachtovní. poměr spadající sice do pachtovného roku 1932/
čís. 164/1933 sb. z. a n. již zaplaceno, čili nic či s. '19.946.
§ 1: souhlasný názor nižšich soudů, že tím, že se strany při předběžném
vyjednávání uzavření pachtovní smlouvy shodly na výši pachtovného, ne-
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bylo ještě pachtovné závazně ujednáno, nýbrž že se tak stalo teprve koneč
ným uzavřením pachtovní- smlouvy, nepříčí se zákonu (§ 46 (2) zák. čís.
100/1931) či s. 13.209.
nejde o pachtovné ujednané po 1. říjnu 1932, byla-li pachtovní smlouva
z doby před 1. říjnem 1932 po tomto dni jen doplněna povolením podpachtu,
při čemž ujednané pachtovné co do jeho výše a způsobu jejího výpočtu
nedoznalo změny čís. 13.497.
nejde o »ujednání pachtovného«, byla-li pachtýři poskytnuta sleva z ujednaného pachtovného čís. 13.364.
nároku pachtýře na úpravu pachtovného není nutně na závadu, že pachtýř
použil k obdělávání též námezdních sil čís. 13.299.
spoluúčastní-Ii se služka, mající také jiný obor působnosti (v domácnosti,
v obchodních místnostech) při polních pracích se zaměstnavatelem (pachtýřem) a se členy j,eho rodiny jen na výpomoc, není vyloučen nárok pachtýřův podle § 1 vl. nař. či s. 13.256.
podle § 1 vl. nař. stačí, pracuje-Ii pachtýř se svou rodinou ručně při obdě
lávání pozemku, aniž záleží na tom, zda pracuje p.ři tom vlastními, či cizími
potahy či s. 13.279.
§ 3: není nezákonností (§ 46 odst. (2) zák. čÍs. 100/1931), povoleno-li snižení pachtovného, ač bylo umluveno pachtovné vypočtené na základě urči
tého množství obilí a vedle toho minimální pachtovné v penězích čís. 13.735.
úroky a anuity z pohledávek na propachto-vané nemovitosti zajištěných,
jež pachtýř platí podle smlouvy kromě pachtovného, nepatří k" pachtovnému, podléhajícímu úpravě či s. 13.849.
co do úpravy pachtovného i pro léta budoucí může soud jen zásadně vyslovití, že pachtýř má nárok na úpravu pachtovného a podle jakých zasad
jest je vypočísti č Is. 13.955.
podání námitek .neni vyloučeno v případě, byl-Ii nárok na úpravu pachtovného uplatněn, ale nebyl uplatněn způsobem stanoveným v nařízení čís. 164/
1933 sb. z. a n. čís. 13.398.
§ 6: nároku' na úpravu pachtovného podle § 6 vl. nař. nevadí, ž·e pachtýř,
který sám nebo se svou rodinou hospodaří na pachtovaných pozemcích,
používá -při jejich obděláváni i najatých 8i1 či s. 13.383.
nárok na úpravu pachtovného má jen pachtýř zeměděls-kého pozemku, kter~í
tohoto pozemku používá k zemědělské výrobě v užším slova smyslu, t. j.
k dobývání plodin, jichž pěstování spadá pod pojem rolnické výroby; nemá
ho pachtýř, který na pachtovaných poz'emcích vysévá semena stromků a
pěstuje stromky mimo rámec naturální potřeby svého vlastního hospodářství
či s. 13.479.
na úpravu pachtovného podle § 6 vl. nař. nemá nárok, kdo má "líce nez
trojnásobné množství vlastni půdy v poměru k půdě pachtované čís. 13.982.
úrprl'j.vě pachtovného, podle § 6 vl. nař. nevadí, že pachtý'ř oema vůbec
vlastní půdy ·č í s. 13.982.
požadavku § 6 vl. nař., že pachtýř musí- na zpachtovaném pozemku hospodařiti :sám nebo se SVOll rodinou, je vyhověno, má"'li -pachtýř vedení podnikání a udílení II"Ozkazů ve své ruce, třebaže používá k 'obdělávání pozemků
sily zjednané (deputátnÍ rodiny a podle potřeby i trestance) čís. 13.982.
§ 7: souhlasný" názor nižších soudů, že pachtýř různých celků, jež dohromady mají výměru pliies 250 ha, nemůže se domáhati úpravy pachtovného,
neni nezákonný (§ 46 odst. (2) zák. čís. 100/1931 sb. z. a n.) či s. 13.210.
názor, že vládním nařízením nejsou chráněni pachtýři větších ho.spodářských
celků, hospodaří-Ii na více než 250 ha vůbec, ať již v tomto souhrnu jsou
z- části pozemky vlastní nebo pozemky pachtované od několika osob, neodporuje zákonu ve smyslu § 46 (2) zák. čÍs. 100/1931 či s. 13.277.
j~st rozhodná úhrnná výměra zemědělské pů-dy všech hospodářských celku,
soustředěných v rukou téhož pachtýře č ~ s. 13.300.
předpis se nevztahuje na případ, kde nebyla pachtována celá usedlost, n~rbri
jen její části čís. 13.307.
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strana, dotčená rozhodnutím správního úřadu v soukromoprávních ná-

rocích, může se domáhati nápravy ve výroku o těchto
ného soudu jen žalobou (zákon čís. 217/1925), nikoliv
odpůrcově žalobě čís. 13.356.
žaJobní prosbu o zrušeni smlouvy o tiché společnosti
formě mezitímního určovacího návrhu podle § 236 c.

nárocích II
námitkami

řád
proŤl

nelze spojiti ve
s. se žalobou

ř.

o vyplacení společenského vkladu (podílu) čís. 13.728.

žaloba viz žaloba určovaci.
Oroda: dosud neoddělená jest součástí nemovitosti a její zpeněženi za vnucené
správy nemůže se státi prodejem, nybrz propachtovánírn, jež jest přípustné
jen veřejnou dražbou, nikoliv z volné ruky čís. 13.172.
k zajištění peněžité pohledávky jest nepřípustné prozatímní opatře-ni soudni
zápovědi odpůrci, by úrodu a les způsobilý ke kácení ze svého statku neprodal a nedal je do zástavy čís. 13.644.
Úroky: j i s t o t a pro ve dle j š í z á vaz k y viz hy pot e k a Je a II ční.
obmezení žaloby na ně viz ohmezeni žaloby.
při :rozvrhu nejvyššího pOdání viz dražba vnucena nemovitosti (§ 216 odst. 2 ex. ř.).
vymáhající věřitel nemůže požadovati na ,poddlužníku uspokojení vymáhané
pohledáV1ky i co do úroků, jež ani v usnesení povalujícím zabavení pohledávky povinného ani v příkazním usnesení nebyly uvedeny; lhostejno, že
se poddlužnlk o výši úroků vymáhané pohledávky dověděl soukromě č f s.
13.573.
není závady, by nebyla povolena samostatná exekuce k vydobytí i jen
úroků na základě exekučního titulu, jímž byl přiz'nán vymáhajícímu věřiteli
úrok společně s jistinou čís. 13.780.
pokud promIčení úmků nevadí, že pohledávka byla - uplatňována ve sporu
započtením č í's. 13.853.
nejde-Ii o -obchodní jednáni, jest na _Slovensku k platnosti úmluvy úroků
převyšujících zákonnou míru 5% třeba písemné formy; nařízením uherského ministerstva čís. 4420 z roku 1918, jež bylo zrušeno zákonem čís.
58/1928, nebylo ustanoveno, že je neplatná ústní úmluva o zúrokování
trhové ceny, která podle písemné smlouvy jest splatna v určitý čas, a že
podle této smlouvy nelze požadovati zákonný úrok, .podle platných právních předpisi'l čís. 13.972.
předpisy o úpravě úrokových sazeb, jmenovitě předpisy zákona čís. 44/1933
a vl. nař. čís. 85/1933 jsou .předpisy veHcího rázu vydané k ochraně tuzemských dlužn~ků pr:oti každému věřiteli, i proti věřiteli cizozemskému;
má-li býti proti tuzemskému dlužníku v tuzemsku vykonán rozsudek cizozemského soudu, musí soud exekuci povolující s hlediska § 81 čís. 2 a 4
ex, ř. přihHžeti k tomu, zda není rozsudkový výrok co do úrokové s,azby
a vedlejších poplatků v rozporu s těmito velícími předpisy tuzemského práva
se ,zřetelem k ustanovení § 16 a § 18 cit. zákona; pokud dlužník musí -obranu
v tomto směru uplatniti odporem podle § 83 ex. ř. č Is. 13.991.
Úřad pozemkový viz p o zem k o v á r e for m a.
správní viz s p f- á v II í ú řad.
Úředník statkový: -n a b Ý v. c í' s a ř s k Ý c h s t a -t c í c h viz c! s a ř s k é s t a t k y.
jinak viz statkoví' úředníci.
státní, železniční viz zaměstnan€c státní, želez,ničnÍ.
Úschova viz smlouva schovací.
soudní: k' exekučnímu zabavení svršků" jež nejsou v dlužníkově držení;
byvše podle soudního příkazu vzaty do uschování, jest zapotřebí svolení soudu povolivšího' uschování; souhlas není již v- povolení exekuce
zabavením uschovávaných svršků; došlo-li k zabavení bez tohoto souhlasu, jest osoba, _pro niž bylo' uschování povoleno, oprávněna si stě
žovati do výkonu exekuce a domáhati se zrušení exekuce čís. 13.302.
Uschování zájemně popsaných svršků (§ 110I< obč. zák.); přípustnost rekursu
č i s. 13.809.
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Ven ~ viz tam ž e.
v
soudm:
oruc,
'rostředk u viz tamz e .
1 h ů t a k op r ~ v fl emu
k (§ 411 c. ř. $.).
P r a v o moC VIZ r o z s tl
.
_ .
s tiž n o st viz tam ž e.
'.
roti usnesení úřednika pon:oc~e
předložil-li soudC~ prv~.i s~~~~~3~)k~~~d~ druhé stolice, ne~í již f'Prav~~~
soudní služby (zako n . Cls"b v vísluší rozhodnutí o rekursu Jen rentrsm
o rekursu rozhodnouti, ny rz pr
'
"'.'
.
d
duvodech '3vého usnes~flí
soudu čís. 13.185.
,
. em rekursOl sou v
(2)
k C\.S
opomenul-li v nespornern nZ
en' zmatečné podle § 41
za .
'·d·,t·,
úplně J'est leho usnes 1
rekurs vyn
'
100/1931 čís. 13.341.
ustanovení zákona vztahují
- . personální (zák Č1S 204/1932): sl'lžebnÍ přiJmy nedosa hova ~
t
úsporná o~a rent
.ho cestáře" lhostejno, že Jeho
ocenne
"
t '1 zaměstnanců stejné nebo rovn
.
I na ok resOl
míry služebních příjmu sta OlC 1
kategorie čís. ~4.035.
. k' ,. z á k o n
'ě VIZ r e 5 trl '" n
. ředitelstvím není exeve ver~lne sp~av
lné. výkaz ošetřovného vydany
Ostav zemsky pro c. oromy~, . 13 784
kučnÍ-m titulem Cl S.
.
.
úvěrní viz úvěrn.Ív ú..:'t~v.
.,.
áhradní viz pojlsten:;p:n~lJn:. , 87/1918) viz záručni pf 0:eněžní v e ř e) 11 ě ú čtu 1 t C t (v L nar. ČlS.
h.' l'a s enl
.'
'ú s tav.
, .
_
Itnak VIZ P e I} e ~ nI .. t 'o n ,. pen s i I TI 1.
'
- b
z
P o I' S
pensijní vseo ecny, VI§ 31 v' 3 zák o ochr, náj.) v,·z och r a TI a fl a sociálně pojišťovaCí (
CIS.
.
•
zaměstnanec železj e m c u.
b y' v. z a m ě stll a n c i viz
ústecko-Teplická dráha:
II i ční.
. I obč zák.) viz sml o Ll v a.
Ustoupení od smlouvy (§§ 918 a nas.
.
ústředna viz fil i á I k a.
"
e dní
. t- dní topení viz top,enl ust,r
.
Us fe
pravo
Usus fructus VIZ P o Z J V a ,c I 'I d . (§ 1325 ob č. z á k.).
v '
Ušlý výdělek viz 11 á hra Q a s ~.? Y, v a 'L k viz h" Y pot e k a k a u c n 1-..
útraty: j i s t o t a pro ve.d 1 e J ~ ~ z a, o d ln í viz dra ž b a v Jl II cen a n eV' rozvrhu <ne]vysslho P
V)
~r~vitosti (§ 216 posl. o~ds~. eoxb'~'e'zení žaloby,
. , lob y n a n e VIZ
obme zen1 za
,
k' t
od m ě 11 a adv. o kát a VIZ, ad.~ Ok ~o' do přís\ušenství (útrat), íe-li vynebe uznati vykonatelny nalo věci hlavní čís. 13.225.
.
konatelnost odepříti nárok~ ve
' o 'čky
jejímž příslušenstvím JSo~
byla-li při jednotné pO~lled~_'yce ,ze z;~lást 'útrat zahájena samostatn~
úroky a útrat~ SOUd~l~O ttji~~il~/~ příslušenstvím bylyv poyolenr ~v:
exekuce a take k vy ? X
hledá'Vka rozložena v nekohk po oze ,
exekuce, byla jednotna 11l1ak po exekucím určitou samostatnost s hosjež mají se .zřet~lem ik .ved~nY~dobně použíti předpisů ,§§ 1415 a 1415
po-dářskéh~ ?ledlS~a a Jest u o
,
obč. zák. C I'S. 13.273.
,
v, 33/1934 se nevztahuje na utraty:
ustanovení § 3 písm:v;l) ~akona hf~~~í ,pohledávky; byla-ii pro hl.av l1l
sporu jakožto vedlejSl ~aroky mtiže včřitel prováděti dražbu proh zepohledávku dražba od!,?,z€?a, ne
I ,ohledávku čís. 13.776.
mědělci ani pro vevdl~lsl, utr.atovou ,iratovou pohledávku, o jejíž zapl~~
nezaplatila-li finan cm prol:Ul::uf~uťě jí poskytnuté, nelze to hodnotiti
v í s 13.840.
.
cení byla upomenuta" am v
jinak" než že zapla,cem, ~~.epre~~ ~iz .dra ž b a v n II cell á II e m o v :exekuce: r o z v rh o v e hor 1 z e
t o s t i.
v'
'exekuce prohlášené napotom za nepřípustnou,
útraty vzesle ve?el1l~ hl
'pohledávky čís. 13.308.
sdílejí osud vymahane avm

~:snesení

le

1

r

v

.'

v

v

V

v

v

, v

,

•
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útraty převozu a uschování zabaven' ch
Vk"
.
tam i podle § 286, druhý odstavec e~ ř Svrs II '~;JS?.u. exekučními útra-

nostní pořadí čís. 13.410.

". a

Jako takové před-

nepOZlVa]l

je-li puvodním exekučním titulem s
'1
.
Bímu dlužníku nikoliv proti povinné~~ne~~y ,p.at~bnJ pnkaz proti oscb- 1níkem a Proti' němuž se vede .
t.' ~ry Je JeTI hYJ::0tekárním dluž.§ 88 posl odst ex ř
len,: eto Jeho vlastnostI exekuce podle
fiteli v této exťkuci' b'ýtT~~~e~~O eutr~ty, přisouzené vYI?áhajícímu vě_
v

v

v.

o v

něho

jest

z.ast~ven~:

nikoliv na

ost~~ti~i:ín d~~ž~í~moy~tostÍ3kci~~á

pro

spoluvlastmk, jemuz povolena exekuce podle § 352 a ve 1 s,. .
.
ex. ř. nárok na náhradu útrat exekučního návrh . ex. L, m~ podle § 7~
u
k pr?ved_~ní ~ozděiení nesou podílníci čís. 13,949 , teprve ufraty nutne
konkursmho nzem: konkursní řízení v d b
hlášení a o zrušení konkursu (§ 76 ok e me,~1 v:yvesen:m vyhl~šek o prci právně účinné a útraty tohoto řízení on,~' r), J.e~t nejen faktIcky, nýbrž
jsou skutečnými útratami konkursníh z(ETIen~ I uya\y .sprá~ce pOydstaty,
konkursního řádu; konkursní řízení n~p~ze,~; a p abt~ I.. .? mch pr:dpiSy
kursního soudu o zrušení k k
,mll o 50 e JIZ usneSemm re'k .
on urSll nybrž jest třeba b b I 'á"
z ]I vIdováno, najmě, by dlužníkovo I.,
y yo r dne
bylo vráceno do jeho správy a b
fF:ol1J, tvoncl r~padkoyou, pods~-atu,
konkurs'llího říe:ení' příslušny' ml' Yk P 't m]'kb:yla~) :Izena 1 otazka utnit
t e o ~ vldacl JSOU orgány tah
..
'edy
t
' podstaty konku
nzem,
správce
'k . v
,
OtO
čís, 13.401,
, r s m ' omlSar a konkursm soud
útraty převozu a uschováni svrškó atří' h d
'v,
výdaji na udržování a na správu zJáštn~lC od ~ zvlastm podstaty, jsou
za zvlá~tní podstatou a mají na ni pod~le § ~O ~daty, tedy p,ohl~dávkamI
st
1931 prednostní právo před ráv
d v,
v _: (;) konk. r. z roku
něžení zvláštní podstaty na ~ávrh o d,elnych ~entelu, stalo-li se zpe122 konk. ř.; bylo-Jí však zpeněženís~rtc~c~áf~ ~~~ty podle ~~ ~ 17 a~
staty provedeno na návrh oddělny' ch
'''t ]e eJl~lch do zvlastm pod" !nI' spravy
,
'
zv ]as
v přednostním pořad' . vent eh u ' Jest zapra VI'!'1 II'traty
konk, ř. zbude ze zvláštní odstat 1 Jen z o o, .co 'podle § 51 odst. (2)
a připadne do společné konI~ursní yp'O'~~ta~SP~~oJeO! oddělných věřitelů
sporu' b] r d i ' '
y CI8, 13.410,
• Y 0- 1 ovo a111 odmítnuto vzhledem k rl d t č '
mětu sporu odvolacím soude'
o o, a e nemu
ocenění před
útraty dovolacího řízenI ač n~' plep o~purCI dovol,atelovli přisouditi
pustnost dovolá-ní čj s. 13.879 u a nova v dovolaC1 odpovědi nepřítrestního řízeni: pvo nárok na vrá~ení toho c
suzujícího trestního rozsudku zaplatil st', t o zal?ibCe , po prav~mo~~ od:
dovozovaný z toho že trestní ro
d a u na u ratach trestOlho nzeril,
soudu ve výroku ~ vině a o treZ~u ek byl P~k ,r.o~sudkem nejvyššího
řádnou revisí zrušen a že pak tr!s~nf ~~ SO,uvlseJ,lc~ch národch mimo··
platným usnesením příslušného s 0U d
nzeOl prot~ zalobci bylo pravo,
soud civilní v Praze čís. 13448
li zastaveno) Jest příslušný krajský
Uvedem v omyl viz o myL
.
,
. -- v předešlý stav (§ 1323 obč zák) vi
- d • ,
Uvěrní hypoteka viz hypoteka 'ka
,z pre esly stav.
ú t
"
ucnl.
8 av : an218z~~~avní prá~? spolku, použÍvajkího vy'hod čl III
d ne
. nJ'Oa 1865 CIS, 110 ř zák pokud
t'
min. nař. ze
23. května 1885 čís. 48 ř z . ne
,s~ yce §, 4 zákona ze dne
~ 37 ex. ř. výkon exekll'~e '1 tře6aav fl k pmvum, nephp~uštějícím podle
1
"
Jich ,držitelem č ~ s. 14011, I
ze spolek byl v dobe zabavení věcí
Uznam: r o z s ude k pro u z Ii á n í viz t a v
dluhu'• urCl
"]]'
.. mz e
- I pnJemce
na sdělení majitele'
k _
,
depsanou, způsob domicilování srněnk smen y, z~ f!1a směnku jím pobez jakékoliv výhrady zejména. nenaJt a stanovli-h oS,obu domiciliáta
luty nebo zánik směnky byl tím domicI,t'~V. n:vyp la cel11 směnečné vacův směneóně zmocněn' by jako j h 1 ta ,Jal oz!o plnomocník příjern
bezvýhradně uznána pl~tn05t i spl!tnOo ~rga~ skmenku J?l~ti1 a byla tím
s smen y; Uzna'Ol toto jest nev

,

v'v,

v,

vo

"

'

L

O

v

'v

't _,

v

v

jen doznáním skutečnosti, nýbrž má i povahu disposice o právním poa má pravotvorny účinek čÍs, 13.722.
uznal-li postoupený dlužník proti poctivému postupníku postoupenou
pohleOávku a ji dokonce uspokojil, ač věděl, že byla před tím .P?S~oU
pena jinému, byl podle § 1396 obč. zák. povinen ho USpOkOjItI Jako
svého věřitele a nemůže to, co mu splnil, požadovati podle § 1431
obč. zák. zpět čís. 14.021.
otcovství viz o tec n ,e man žel s ký,
Užitečnější stavba (§ 1 čís. 9 zák. o ochr, náj.) viz och ran a n á j e ID C Ú.
Užívací právo: není-li dosud jisto, jaký osud stihne užívací právo na dražené nemovitosti při rozvrhu nejvyššiho podání, zda se totiž z něho stane peněžitá
pohledávka, či zda zustane jinakým majetkov~'m právem, na které se vede
exekuce podle §§ 331 a násl. ex, ř., nelze již nyní 'povoliti exekuci zabavením a přikáZáním pohledávky, kt{~rá straně povinné bude snad po provedené dražbě příslušeti jako peněžitá náhrada zkapitalisovaného užívacího
práva čís. 13.212.
služebnost uúváni nelze postoupiti čís. 14.059.
měru

•

•

Vada formální viz op r a v a pod 1 e §§ 84, 85 c. ř. 5,
řízení viz dovolání.
zboží viz správa pro vady.
Vadná povaha sitostroje viz a u t o mobil o v Ý z á k o n.
Válečná 1eta: pro vyměření pensi,iních požitků lze připočísti válečná pololetí za
Jednotlivé kalendářní roky 1914 až 1m8 jen tehdy a jen potu.d, jestliže
dotčený pomocný zaměstnanec byl v tom kterém kalendářním roce aspoň
po šest měsÍcu ve skutečné činné službě státních drah čís, 14.052.
z ustanovení § 88 odstavec 8 služ. řádu pro žeL zam. nelze vyvozovati,
že toto ustanovení má i ten význam, že služební poměr provisorního zaměstnance nebyl přes výslov'll)' zákaz odst. 6 § 88 služ. řádu zrušen a že
si lze zakoupiti nejen dobu členství v pensijním fondu, nýbrž i výhodu
připočtení válečných :půlletí a dokonce i trvání služebního poměru č i s.
14,053,
Váleční

poškozenci: exekuční v~'sady, stanovené v § 36 zák. čís, 142/1920 nelze
použíti na příjem z trafiky, udělené válečnému poškozenci podle § 4 zák.
čís. 13.348.
.
Valná hromada d -ľ u Ž s t v a, s pol e č n o s t i viz s P o leč e n s t v o výr o b n í
a hos'podářské, společnost.
Valorisace viz měn a,
Valuta: c i z í (vl. nař. čÍ's. 113/1919) viz c i z í val li t a.
jinak viz měn a.
Vánoční příspěvek: ustanovení § 10 zák ~ís. 176/1931 se nevztahuje na remuneraci, byl-li nárok na ni založen služební smlouvou uzavřenou dříve,
než byl vánoční příspěvek zák. čís. 144}1930 přiznán státním zaměst
nancóm čís. 13.577 .
rernunerace: tajemníka nakladatelské služby ve Státním nakladatelstvi
v Praze čís. 13.987.
Vázanost soudu: uznal-li pensijní- ústav, aniž jeho výměry byly napadeny opravnými prostředky, zaměstnance za zaměstnance povinnému pojištění podléhajícího a přiznal-li mu důsledkem toho zaopatřovací důchod podle přísluš
ných záknnů, váže toto rozhodnutí i soudy při řešení otázky zda na důchod
zaměstnance platí ustanovení § 118 odst. (2) zákona čís. 26/1929 sb. z. a n.
a zda zaměstnavatel není oprávněn si započísti 'na své smluvní plnění stanovené v pensijním dekretu částku, o kterou byl důchod zaměstnance podle
§ 177 zák. čis, 26/1929 sb, z, a n, zvýšen č i s, 13,673,
třebas byla rozhodnutím nejvyššího soudu přiznána, Zemské 'škole gobelinové ve Valašském Meziříčí způsobilost býti stranou rozepře, není tímto
rozhodnutím soud vázán, změIiil-1 se skutkový a právní stav rozhodný pro'
řešení této otázky od doby, kdy bylo vydáno ono rozhodnutí č'í-s. 13,890,
VčítánÍ poštovní dopravy d o I h ů ty viz I h ti t a (§ 89 o r g. z á k.),
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Vedení elektrické viz e 1e k t r i c k é v d
.
Vedlejš'1 tn
, tervenCe viz i II t e rve II c e e v ee dl'
nI .
záva~ky: j ~ s t, o t a p ro II ě viz h y P ~ ~
--: JInak VIZ II r o k y ú tra t y
zavad viz filiálka.'
.

i

v

•

~

a k a II Č TI í.
I

vedOU~ok~~.š~~~;~O~:~V~~ll~P~fi~;~n~ii ~rá:;;o~~~avenlí její čís.
!

•

~ruzne POllst'ovny čís. 13.500

srn OliVy
1041 obč. zák.): to~u, kdo v
.
]e]lh,o drzltele a uŽÍvatele nepří,sluš' . y:onal ?plavy na veCl k objednávce
proti prodateli věci kted si k ni 1 ;lar~. na na~radu hodnoty těchto oprav
~ll'Pní ceny čís. 13.790.
vy Ira II vlastDlcké právo až do zaplaceni

\ erslo .n~.rem
v

•

13.499.
s účinností pro po-

(3

v

•

VereJna nemoc!lice vi~ II e moc 111 ce.
obchodm spolecnost viz s o 1
Ve~e~n~ knihX viz k II i h a p o z e ~ kec ~ o s t ve ř e j n á o b ch od n í.
v

Ve~e!n:'( organ (§ 172 čís. 1 ex. ř.) ~i~ ~ r ~
,
VereJny stat~~k.: nepřípustnost pořadu práva ~:~b, a, v n ~ cen a ne. m o v i t o s t i.
by l1c!mla zase veřejně přístupnou Část a~l~n~-h se na. ~bCl (v čechách),
ob:cmho zastupitelstva prohlášena
v::e]ne ceMy, Jez byla usnesením
a
Ve"Cl' zPUsobenoll zrušením veře}nosti cesfy vn~pn~t311pnOll, a by nahradila škodu
bagatelni viz n e pat r n é
C 1 s.
.420.
f"["
ve Cl.
ertant VlZ prázdniny soud'
vnesen"
,
n l.
V~
C VIZ zastavnÍ právu z' k
'
~~!lá nepříslušnost viz pří s 1 II Š n o s t a o II n e.
Ventel hYl?otekáffl~ v!z hy pot e k a, d ~ a ž b a
pozu,st~?S,tnt. VIZ P o z ů s t a los t.
v n u cen á ne m o v i t o s ti
vY!lla~altCt VlZ e x e k II C e.
V~ntelsky vybor viz k o n k u r s (§ 90 . k
...za 1oba vlastnická z a 'čís
\ '.ndl'ka
.
ce VlZ
. 64/1931) .
V~nkulace viz .k níž k a v k I a dní
.
Vira knih. veře;iný.ch viz k n i h a p'o zem k o v á
Vklad ~nth.ovtJ1 VlZ knihovní vklad
.
!tch~~o společníka viz s p o leč II '0 s t t i '
Vkladnt kntzka viz knižka vklad'
cha.
nI.
v.

v-::

Vlastnictví: i m, i ~ e, viz s o u sed s k é P r á v o.
nabyt! J;oo; př~vodem viz převod vlastnittvi.
~ydr~enlm VtZ vydržení.
JInak vtz n aby t í v I a s tni c tví
n á hra d a š k o d y pod dolov á n í l~ vi h
'
s~oluvlastnict,:i viz. společenst~í ~{ltkil.
~ y hra d a v I a st n 1 c tVl viz tam ž e.
zaloba vlastnická zápůrc'í VI'Z t
'
lt'k'"
amze
~o~un~cy:Ů'~~~~~o kpl~ý:n;.~~s:l~e~e~r~~~člj:~ t~m, 'že nebylo yPO promlčecí
n~ poz,emku konal vedle vlastnika držebnf Úkz:~~ St~e~~ž~r~;r~c~~ toho, k,do
vyznamem a obsahem daleko převyšovaly on ' 'k
" . v ony svy!,?a na něž se 'Cbmezil vlastník čís. 13245
Y u ony, Jlmlz se spokolll
sklep pod cizím pozemkem mů ~ e b', t· ,.
'y
a knihovního obchodu a není ,z
y 1 s.amosta~nY!ll p.redmětem právního

f:~~Ý;lJ~ ~~~~~~i~~;á~~á~~~st~~~~l!~l~ifí~l~i~~l~:!e1~~tOSib~O:;t::,~iv~~~
~~~ennI~á!~~~u~K ,~~as.~n~~' s~~~~el~' vůli Ópravě

~l Odk~~~~russ~~é

:!devp:s
proti vlastníku sklepu ~ovolfv f dO' ~ pokud vlastlllk poz~mktl se nemůže
obč. zák. čís. 13.816.
a 1 uvery v pozemkovou kmhu podle § 1500
Vnesené svršky viz z á s t a v fl í p r á voz á k o
'
(§ 970 obč. zák.).
n n e, s m I o u 'v a s c h o v a c í
Vnucená dražba viz dra ž b a v n II cen á.
správa viz správa vnucená.

Vnucené zřízení zástavního práva viz ex e k ~ c e (§§ 87 a násl. ex. ř.).
propachtováni viz pac h t v n u cetl y.
Vnuci: smysl doslovu § 732 obč. zák., že »vnuci z dosud žijících dětí nemají
práva na dědickou posloupnosk, jest ten, že děti prvního stupně (synové
a dcery zůstavitelovy) vylučují, jsou-li na živu, své vlastní descendenty ze
zák?nné posloupnosti do jmění jejich ascendentů, to i tehdy, jsou-li nezpů
sobIlí dědIti nebo vyloučeni zůstavitelem z dědictví, neb se zřekli dědictví
aneb je odmítli čís. 13.981.
Voda: ~rávo ;ybOlO'vu, nadržování vody a vybírání písku a štěrku z řeky v urči
tych mIste ch, spojené s určitou usedlostí, jest služebností podle § 477 čís. 6
obč. zák, která může býti založena i na v,eřejném statku (na veřejné řece);
jde o soukromé právo, které nšským vodním zákonem čís. 93/1869 ř. zák.
a zemským vodním zákonem pro čechy čís. 71/1870 z. zák. nebylo dotčeno ve své platnosti; v pochybnosti je míti za to, že jde o právo v~r
hradné, vylučující kohokoliv jiného z užívání řeky týmž způsobem čís.
13.315.
přípustnost pořadu práva, domáháno-lí dodržení smíru uzavřeného při vodoprávním komisionelním řízení či s. 13.785.
dohoda o náhradě škody, způsobené zabezpečovacími opatřenfmi z dů
vodů veřejnýc.h (§ 222 hort1. zák.), nepřestává býti úkonem soukromoprávním tím, ze k ní došlo při vodoprávním řízení, ani tím, že byla pojata
do koncesní listiny čís. 13.975.
dohoda, již obec (osada) v Čechách vzala na sebe závazek hraditi případné
újmy těžařstva, povstalé omezením dolového provozu, nařízeným dozorčími
úřady s ohledem na vodovod obce, vyžaduje ke své platnosti usnesení obec·niho zastupitelstva a schválení okresním výborem č jo s. 13.975.
VOdovod: právo na bezplatný odběr vody pro ditm z obecního vodovodu jest
právem služebnosti či s. 13.374.
zrušila-li obec .oprávněného ve výkonu služebnosti odstraněním rour, jest
povinna, by vše uvedla v předešlý stav tak, že se oprávněnému poskytuje
dřívější odběr vody, není však povinna učiniti zahzení, které by zabezpečovalo takovou kvalitu vody, aby jí mohlo býti použÍrváno jako pitné vody,
neposkytoval-li vodovod již před porušením zaručeně pitnou vodu čís.
13.374.
obec ručí za škodu, byJ-li zaplaven cizi pozemek, ježto prasklo potrubí obecního vodovodu čís. 13.513.
Vodovodní a topné zařízení: hotelu není strojem ve smyslu § 297 a) obč. zák.:
může se státi příslušenstvím budovy, třebas s ní nebylo spojeno neodrstranitelně čís. 13.288.
Vojenská služba: služební poměr prD'visorniho železničního zaměstnance zanikl
jeho nafukováním k vojenské službě čís. 14.052.
Vojsko: vojenská správa, jež ošetřila vojína utrpěvšího úraz, jest oprávněna domáhati ,se náhrady ošetřovacích nákladů na tom, kdo úraz zavinil čís.
13.817.
stát neručí. za škodu (na Slovensku) výbuchem ručního granátu, nalezeného
u vojenského cvičiště, nelze-li vojenské správě přičítati zavinění čís. 13.976.
Volba činovníků družstva viz s pol e č e n s t v o výr o b n í a h o s pod á ř s k é
(valná hrom,ada).
podle čl~ 354 obch. zák. viz sml o tl v a ik up ní.
Vrchni číšník viz číš ofl í k.
Všeobecná veřejná nemocnice viz n e moc nic e._
Všeobecný pensijní ústav viz poj i š t ě n í pen s i i n í.
Vůdči list viz a u tom 'O h i 1.
Vůle poslední viz p o ř h e n í p o s 1e dni.
Výbava: slib výpravy (§ 1231 obč. zák.) přes meze zákonné povinnosti k výpravě, ~ť tu takové povi-nnosti vůbec nebylo, ať byla po právu jen menší
měrou, Jest ,považovati za darování bez odevzdání, jež vyžaduje formu 00tářského spisu čís. 13.249.
Civ.ilní rozhodnuti XVI.

97

1518
pracoval-li syn po řadu let na usedlosti rodičů, i sám i jeho manželka a děti,
protože mu rodiče slibovali, že mu usedlost předají, nemůže z tohoto df!vodu požadovati výbavu vyšší, než by mu podle zákona jinak příslušela;
ani četná rodina navrhovatele nemůže býti důvodem ke zvýšení výbavy
čís. 13.563.
rozsah nároku na výbavu Se posuzuje podle poměrů v čase, kdy sňatek byl
uzavřen, způsobilost 'Osoby výbavou povinné poskytnouti výbavu takto vyměřenou, podle doby, kdy se žádá výbava čís. 13.563.
Vybavovací žaloba viz žalo, b a pod 1e § 37 ex. ř.
Výbor věřitelský viz konkurs (§ 90 konk. ř. čis. 64/1931).
Výbory závodní viz z á vod II í v Ý bor y.
Vybrání pohledávky viz při k á z á n í p ohl e d á v k Y k v Y b rán í.
Vydaná směnka viz smě II k a.
Výdělek ušlý viz náhrada škody (§ 1325 obč. zák.).
Výdělková daň: pře dno s t ní .p o řad i viz dra ž b a v n u cen á ne m o v itosti (§ 216 čis. 2 ex. ř.).
Vydražitel viz rl r a ž b a.

Vydrženi: vlastnické právo k pozemku se nepromlčuje tím, že nebylo po promlčeci dobu vykonáváno plným rozsahem a nevydržuje se na prospěch
toho, kdo na pozemku konal vedle vlastníka držebnÍ úkony, třebaže tyto
úkony svým významem a obsahem daleko převyšovaly ony úkony, jimiž
se spokojil a na něž se .abmezi! vlastník čís. 13.245.
jde-li o vydržení práva ,k věci, jež přešla ve vydržecí době z vlastnlctvi
osoby neprivilegované do vlastnictví osoby privilegované (§ 1472 obč. zák.),
jest vydržecí dobu počítati úměrně č i s. 13.934.
Vyhlášení konkursu viz k o n k ll,r s.
Výhoda nedovolená viz v y r o v n á n í.
Výhrada pořadí (§ 37 III. dílčí nov.) viz k II i h o V II j P o zná m k a v Ý 11 rad y
pořadí.

vlastnictví: p o zná m k a pod I e § 297 a) o b Č. z á k. viz pří s! ušenstvL
vyhradil-li si pmdatel vlastnické právo ku prodané věci, může se výhrada vztahovati jen k prodané věci samé, nikoliv však k nové věci,
jež z ,ní 'Zpracováním vznikla čís. 13.252.
zpracováním jest nejen výroba zboží :ue suroviny, nýbrž i přeměna věCi
k používání již způsobilé v jinou věc; jde však jen o mechanickou
úpravu téže suroviny, nikoliv o' zpracování, udělány_Ii z kulatého dříví
trámky, prkna a fošny (ře:ziv'Ů) Č Í's. 13.252.
žádá-Ii prodatel, jenž si vyhradil vlastnictví k prodané věci do úplného
zaplacení kupni ceny, na kupiteli upadnuvším do vyrovnáni zaplaceni
kupnI ceny, můž,e mu. býti přiznáno jen právo na zaplacení v mezích
a podle vyrovnání; pohledávka z kupní ceny zůstává pohledávkou obyčejnou a nárok na uspokojení doznal by změny předpisem § 54 vyf. f.
jen, kdyby pro datel odstoupivší od smlouvy žádal vrácení prodané
věci, k níž měl vyhraženo vlastnické právo čís. 13.625.
tomu, kdo vykonal opravy na věci k objednávce jejího držitele a užívatele, nepřísluší nárok na ,náhradu hodnoty těchto oprav proti prodateíi
věci, který si k ní' vyhradil vlastnické právo až do zaplacení kupní
ceny čís. 13.790.
Výhradná kutiska viz hor y.
Výchova dítěte ,(§ 142 obč. zák.) viz dít ě m a fl žel s k é, fl e m a TI žel s k é.
Vyjevovací přísaha viz pří s a h a vyj e v o v a c í.
Výkaz nedoplatků viz dra-žha vnucená nemovitosti (§ 210 ex. ř.).
ošetřovného vydaný ředitelstvím na zemském ústavu pro choromyslné neni
exekučním titulem č í:s. 13.784.
Vyklizení: I h ů ty viz tam ž e.
exe,kuce viz exekuce (§ 349 €x. ř.).
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Vykonatelnost: byla-Ii doložka vykonatelno~~i ,ľoz5ud~;t, na jehož z~klagě ~yl.,a ~~volena exekuce, nesprávná, pouZlh § 39 CIS. 1 a § 39 CIS.
e. r.
.
14.002.
jinak viz exekuce (§ 1 ex. ř.).
,,,
cizozemského exekučního titulu viz ex e k II C e (§§ 79 a n a s I. ex. r.).
Vykonavatel poslední vůle: zákonu jest cizí instituce projednávatele pozůstalost!
čís. 13.191.
(§ 25
_)
V~konný orgán: p I a cen í je m II viz ex e k II c e ' ex. r. .
."
.
VylOučeni člena družstva viz s p o leč e n 's tv o v} r obn í a h o s pod a r s k e.
věci z exekuce viz ex e k II ce (§ 251 ex. r.).
z dědické posloupnosti viz dědická posloupnost. ,
, ,
ze společnosti viz s p o leč n o s t v e ř e j n á o b c hod n I.
z přednesu (§ 442/2 c. ř. s.) viz r o z s u d ~ k pro z m e sv k a n 1.
Vylttčovací žaloba viz ž a lob a pod I e § 37 ex. r.
Vymáltajici věřitel viz e x e k u c e.
,,' d
b v n u cen á II e m 0Výt1těnek: při rozvrhu nejv. podanl' VIZ
r ..az a
vitosti (§ 216 posl. odst. a § 225 ex. r.).
Vy1llÍt$a viz pod m í n k a.
Vynález víz pat e II t.
,
Vynaložení nákladu (§ 1042 obč. zák.) viz n a k 1 a d.
Výpověď: s věd e c k á viz s věd e k.
.
,
.
,
h oteky· tím že si vymáhající věřitel vymohl kmhovOi poznamku vypoyP vd·· b ~'ené a k vybrání mu přikázané hypotekární pohledávky podle
v§e 519 zka ah 'k a čl Xlii čís 7 uvoz. zák. k ex. f., nestala se poh!e:
• za .
.
.
.pohled'av?t:
k
dávka OJ
dosud
nevykonatelná
vy k oll"at e,lnou ; ,nezaplatl--h
.
._
dlužník vypovězenou pohledávku ve Ihute vypovedn!-;. ml!sI Sl, vyma
hající věřitel chce-li ji exekucí vymáhati, nejprve opatnh ~e~tertY ~ e:;k - . h t·t 'lu' § 1 ex ř' co do otázky vykonatelnosti Jes
ez. y ucmc
1 II
•
.,
ve' pohledávka
znamná i dalšÍ' knihovní poznámka, »že se yy~?,,:ez na v,-.
.
stává do výše vykonatelné pohledávky vymahajIClho vente!e Ihned
splatnou« čís. 13.'965,
plné moci viz plná moc procesní.
.
o
z nájmu (§§ 560 a násl. ex. ř.): 1h ů ty VIZ I ~1 U t a.
s vol e n í k II í' viz och ran a n a J e m c u.
, ,
. . d'
hl'
není-li v pravoplatném rozsudku, jímž byla SOUdlll vypov~ ~ro. a~ena
d
za účinnou, vyřčeno, kdy jest žalo~~ný povi~en od~vz~ah ~!lJ~t~ Pj~st
mět nelze na jeho základě povohh exeku!;:.l vykhzemm,
re a,ze, _
ze ~oudní výpovědi zřejmo, že den, ke kteremu se stala soud nt vypo
věd' již uplynul č i s 13.303.
)
ki sp~r o výpověd' úp~dce z bytu jest přerušiti podle § 8 (1 kon. r.
čís 64/1931 č is. 13.711.
'd . b t
r- od
staČí, j~stli ve výpo~ědi jméne~ ~~jemco~ým-vYPovI any Y roz lsen
·in' ch bytIl v témze poschodi Cl s. 13.929.
h' d
~drní jména a bydliště zmocněnce pro ~or~čov~n! (§ 56~, dru t \ o.. :
stave~, c. 5.) jest sou~~stí mimo:soud~I ~~Fe°v§e~6~ rg~~~;eoJs~a~~~~
ve vypovedl pokud se tyce v Qznamem p
,
c ř s. čís. 13.929.
vd', .
celém jejím
náj~mní smlouvu lze jednostranně zrusltI.,. vyp~ve 1 )en v.
hl d ě
l'
obsahu, i,en ohledně celého nájemníh? pred:n,et~, ~I_ko w, len "'~d!ttu
jeho části; lhostejno, že. náj~mce ~ Jedné cash na]emmho pr
bydlí a v druhé iProvozuJe zlvnost C 1 s. 13.940.
ze služebního poměru: ob c hod n í hop o m Q c n í k a viz ob ch o dní
pomocník
jinak viz s m I o u v a s 1uže b n í.
Výprava viz výbava.
I
tvo vy' robní a hosVýrobní a hospodářské společenstvo viz 5 p o e cen s
v

v

J.

V"

,

v

podářské.
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Vyrovnání: jednatel společnosti s r o "e Y b
čís. 1 a 2 tr. zák spáchaný' tí~' ~enz _yl o~so~zen pro přečin podle § 486
platiti, nové dluhy činil, dluhy platiÍ ac ;yed~l, ze spole~novst jest neschopná
tomu, kdo, nemaje vědomí o ins I a .1~ell1 vyrovnacI vvcas. nenavrhl, jest
objednal její jednatel ač J"jž to nemC:IV:~1C.lt)· dOdda! spolecnostJ zboží, které I
'h d
e cml I po trestní zadpa vd
ť
.
na fa ]I skody vzniklé dodavateli tím že obdrzv I d
. ve nv~S ,I, prav
rovnacI kvotu a se zbytkem vyšel na' prázdno ; í:,a 13~~~~e zbozl Jen vy":'
v

Y

,

vyr, řád čís,. 337/1914 ř, zák,:
§ 9: II pohledávky která vůbec nebyla' V"II ,_
není promlčení vyrbvnacím řízením st
lJn : ~sena k vyrovnání dlužníka,
.
aveno Cl s. 14.009
§§ 14, 16: bylo-I při prodeji zboži před h ,. ,
' ,
kupitele ujednáno zapraveni ku ní cen za aJenI!ll ,;yrovnacl'ho řízení o jmění
e
prodatel s to vykonati volbu tOdle čt ;5 4 SPbat~(aCh; bez v~tráty IhíH, nehyl
lhůta k poslední splátce kupní ceny v', 13 ~9~ . zak. dnve, než uplynula
neb~!-Ii kupite! v době zahájení vyr~~~~cíh' v: ,
,
zbozl ani s poslední splátkou ježto . " d o !:zelll v prodlem s odberem
vyrovnání, nespadá nárok pro datele n~eJ~áh os~e °vs~ nast,:la až po zahájení
ra II s ody (cl. 354 obeh. zák)
do kupitelova vyrovnání čís. 13.296.
v

§ 15: 'Po~k~~

i:st

vyrovnacím řízením dotčen nárok

r~nty, k jepmuz placení se vyrovnací dlužník před

'Y"

~~. pl,acenl dOzlvo,tnl

řIzení zavázal smlouvou, zejména
ok d '
,~a 1,allenl~ ,vyrovnaclho
z jednotlivých dávek či 'est nár~t u Jest ,opravneny odkazan na kvotu
kou (kapitalisovati) -'z níf hy pak b;l~ ~lIac..e~~ renty. l.,rčiti jed-notnou část
jiné pohledávky pddrobené vyrovnání 'PO~~~l ~~tv'a~tlltl,khvotu jako ,z ,k~ž,dé
13.552.
eDe o vyrovnam CI S.

~ 2,1: 'platy vykonané ručitelem nebo jiným solidárním dlu v 'k
. h'
Jenem vyrovnacím řízení nebo po jeho k v .
. . . ZOl em, po za arovnací kvoty čís. 13.815.
s oncem nemaJI vliv na vypočet vy§ 30: přísouzený úrok, vyloučený z vyrovnání -od!e S 30 ''',
_"
lze vymáhati jen pro případ obživnutí pohledá~k . 1.S o. C1S, ,I vyr. ,radu, .
směnečny' ch žalob vzniklé po zah'"
, Y, (3 Yo provIse a utraty
v
'
a1enr vyrovnam nť'Jsou v
'. d
tC,eny a nemá nezaplaceni jich práv'ě tak jako ne~apl c ' yr~vnanlm ,.0neho z vy.rovnání, vliv na obživnutí- pohledávky čí s.a 1~~+3~ro u, vylouce§ 39: z přIhlášky a žádosti o udělení hlasova 'h
.'
.v
.
se věřitel vzdal mlčky svého oddvl 'h
,CIO piava o sObe neplyne, ze
mlčky svého oddělnéh~ ráva . e ne oprava;. otazku, .zda Se včřitel vzdal
s hledIska h mo tněprávní1;o pO~dl~es~ '~g~u~~~atr ,~od!e. Jednotlivého případu
§ 57: věřitel jest povinen (§ 1416 b"
'ke), za ,"~lS, 13,686.
nejprve k úhradě
I t ' "v
o ~. za. 'rouzlÍl zaslaných mu peněz
sp a ne jlZ vyrovnacI kvoty c í'8 13 198
pokud lze s hlediska § 57 vyr řádu·
k 1914 ' "
,
v placení vyrovnací kvoty J'ei b I z r~ U
~romI1lOuti krátké prodlení
d
, y o z-puso b eno tím že si dlužník vyžáda'
nve o spravnosti věřitelova požadavku vyjádření 'odborníka čís. 13.198~
V

"

vyr, řád čís, 64/1931 sly. z, a n,:
začátek

účinnosti: bylo-Ii vyrovn '
~
1. srpnem 1931, nelze na toto řizen~C~zt~~~nt p~~vo~lat~lě ~končen? prea
rovnacího řádu, tudíž ani předpis § 67 o v~t: ~a?~e rpredpl~y, n-oveho vy-

;,i
,

V',

f~é~~,mb~f~:1i n:~~~~os~~;;tn~dfep~~ZI~aVU~~~~i ~1no~:1~~an:tlo~~I~~t~k~~~á;~:

Je-II vyrovnací řfzení ve smyslu VI X
''
.
(na Cl s. 13.408.
, c . . uvoz zak ke konk a
"'d~'
64/ 1931 skončiti podle předpisů
vyr řádu ,Čís 3'3
'. vyr. ra u CIS.
oživnutí pohledávky pro nedodrv .'
.7/1914, Jest řešiti otázku
,
' z e n l vyrovnaclch splátek
dl § 57
~í~c~~ řtdu čís. 337}1.914. ř. zák. v doslovu zákona ze d~eo 2~. 'dubn;Yrg~~
z. ~ on. ~ í·s.z·13~4~i'. nikolIv podle § 67 vyrovnadho řádu čís. 64/1931 sb.

řízení o jmění dlužníka povolena exekuce, jest
dlužník oprávněn k rekursu, aniž záleži na tom, že povolující a zároveň
knihovní soud neměl vědomost o zahájeném vyrovnacím řízeni, ana se
nestala poznámka zahájeného vyrovnacího řízení; předpis § 14 odst. (2)
vyr. ř. není oprávnění dlužníka k rekursu na závadu čís. 13.419.
bylo-Ii vyrovnací řízení zahájeno o jmění firmy kupce jednotlivce, bylo
tím zahájeno o jmění kupce jednotlivce a výhoda § 12 se týká kupce jednotlivce čís, 13.463.
vyrovnací správce jest oprávněn k rekursu proti usnesení povolujícímu exekuci na movité věci vyrovnacího dlužníka čís. 13.498.
ustanoveni § 12 vyr. ř. brání nejen výkonu, nýbrž i povolení exekuce
čís, 13.498,
tím, že exekuční soud zrušil k rekur-su vyrovnacího správce před rozhodnutím rekursního soudu exekuci podle § 39 čÍs. 2 ex. ř., nestal se rekurs
bezpředmětným čís. 13.498.
po zahájení vyrovnacího řízení o dlužníkově jmění jest exekuce nepřípustná
podle § 12 vyr. ř. a § 39 čís. 2 ex. ř.; k této překážce jest přihlížeti z úřadu
a musí k ní přihližeti i rekursní soud, zvěděv o ní z přípustného opravného
prostředku, byť i povolujícímu soudu známa nebyla; nejde o nepřípustnou
novotu v rekursním řizení čís. 14.014.
§ 14: ustanovení se týká i oddělných práv, jichž bylo v posledních šedesáti
dnech před zahájením vyrovnacího řízení nabyto na dlužníkově pohledávce,
jež mu byla při zahájení vyrovnacího řízení sice zabavena, ale byla vymáhají-cí:mu věřiteli přikázána jen k vybrání čí. s. 13.651.
zánik oddčlného práva podle § 14 vyr. ř. není konečný, nýbrž jest podmíněn)' tím, že vyrovnací řízení bude po potvrzení vyl'ovnání prohlášeno za
skončené, oživne však, bude-li 'vyrovnací řízení zastaveno; dokud není jisto,
zda budou splnčny předpoklady pro konečný zánik anebo pro oživnuti
oddělného práva, nelze zrušiti exekuci zabavením pohledávkr: jes~ však
k návrhu nebo z úřadu zrušiti přikázání pohledávky k vybráni, jež lest na
roveň klásti zpeněžení pohledávky ve smyslu § 14 odst. (2) vyl'. ř. čís.
13,651.
'
§ 45: účinky zastaveni vyrovnacího Hzení podle § 65 (js. 1 vyr. ř. nastávají. již dnem vydání zastavovacího usnesení, nikoliv teprve jeho pravomocí, i tehdy, by,lo-li řízení zastaveno pro nedostavení se dlužníka k vyrovnacímu roku podle § 45 odst. 1 VyL ř. či s. 13.189.
§ 47 odst. (3): směrnice pro stanovenI výše krytí pohledávky oddělného
věřitele ve smyslu § 47 odst (3) vyr, ř. čís, 13.409,
§ 5.2: nelze odporovati ve vyrovnacím řízení rozhodnutí, kterým bylo vě
řiteli hlasovad právo přiznáno čís . .13.690.
§ 54: žádá-li prodatel, jenž si vyhradil vlastnictví k prodané věci do úp-lného
zaplacení kupní ceny, na kupiteli upadnuvšim do vyrovnání, zaplaceni kupni
ceny, může mu býti přiznáno jen právo ,na zaplacení v mezích a podle vyrovnání; pohledávka z kupní ceny zústává pohledávkou obyčejnou a nárok
na uspokojení doznal by změny předpisem § 54 vyr. ř. jen, kdy-by prodatel
odstoupivši od smlouvy žádal vrácení prodané věcí, k -níž měl vyhraženo
vlastnioké práv.o č i s. 13.625.
vyrovnací řád čís. 64/1931 nestanoví žádné následky, nezajistí-li vyrovnací
dlužník podle § 54, odstavec (1), poslední věta ,přednostní pohledávky, ač
věřitel o to žádal, a není to zejména důvodem k odepření potvrzení vyrovnání čís. 13.873.
§ 55: k nicotnosti úmluvy (§ 55 vyl'. řádU) jest přihlédnouti z úřadu, i když
byla namítána po uplynutí ,lhůty ke směnečným námitkám čís. 13.248.
byla-li z majetku vyrovnacího 'dlužníka pfevedena na vyrovnacího věřitele
směnka v souvislosti s vyrovnacím říz'ením, jde o nedovolenou výhodu; lhostejno, že se .převod směnky stal při př~ležitosti smlouvy úvěrové, při níž vyrovnací dlužník dostal od vyrovnadho věřitele hotoiVost čís. 13.248.

§ 12: byla-li za vyrovnacího
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k neplatnosti úmluv podle § 55 vyrov. řádu se nevyhledává, by věřitel nf- ,
koho slibováním výhod pro dlužníka nebo jiným zpusobem obmyslně přimél
ku převzetí závazku bez právního podkladu, ani~ vědomí věřitele, že se mll
ujednáním vůbec dostává výhody; rozhoduje jen objektivní hledisko, zdil.
se věřiteli tako'vým ujednáním dostalo proti ostatním věřitelům téhož druhu
zvláštní výhody, čili nic čí. s. '13.323.
po pravoplatném vyrovnání není sice dlužník povinen věřiteli platiti více
než vyrovnací kvotu, ale není v tom nic nedovoleného) vzdá-li se výhody
z vyrovnání a platí-li věřiteli vÍCe než vyrovnad kvotu, pokud se ovšem
placení takové nepříčí veHdmu předpisu § 55 (l) vyf. ř. z roku 1931, to
jest, pokud se neděje v základě neplatné smlouvy, kterou byla takovému
věřiteli vyrovnáním nebo v 'čase mezi vyrovnáním a právní platností potvrzovacího usnesení nedovoleným způsobem přislíbena zvláštní výhoda
čís. 13.400.
podle § 55 vyr. ř. stači, převzala-li i jiná třetí osoba záruku za plné uspokojení pohledávky věřitele, leč že hy slo o pouhé dotvrzení závazku již
dříve založeného; tím nabyl věřitel zvláštní výhody před ostatními věřiteli,
ovšem jen, byl..,Ii vyrovnacím věřitelem, nikoliv byl-li vylučovatelem čís.
13.979.
§ 56: ustanoveni 'Odchylná od zásady § 56 vyr. ř. z roku 1931, pojatá do·
vyrovnacího návrhu 1 jsoll závazná jen proti těm věřitelům, kter:ří, hlasovavše při vyrovnacím roku pro takto uzpůsobený návrh, výslovně k němu
přivolili, nilwliv však proti věřiteli, ktery při vyrovnacím roku nebyl a o návrhu nehlasoval 'č í s. 13.330.
platy vykonané ručitelem nebo jiným solidárním dlužníkem po zahájeném
vyrovnacím řízení nebo po jeho skončení nemají vliv na výpočet vyrovnací
.
kvoty čís. 13.815.
§ 59: k rekursu proti usnesení potvrzujícímu vyrovnání nejsou oprávněni
ručitelé vyrovnánr, ,p.ředpokládajk, že usnesením bylo potvrzeno vyrovnání
téhož obsahu, jak zněl přijatý vyrovnací návrh a závazek rukojmího pře
vzatý za vyrovnacího řÍ!Zení; bylo-li však potvrzeno vyrovnání jiného podstatného obsahu, zejména, byl-li do potvrzeného vyrovnánf pojat závazek
vyrovnacího rukojmího jiného podstatného obsahu, než byl rukojmím .pře
vzat za vyrovnacího řízení, nebo nebyl-li vůbec převzat, má i vyrorvnacÍ
rukojmí právo k rekursu proti takto potvrzenému vyrovnání čís. 13.663.
§ 60: v tom, že dlužník, jsa žalován o zaplacení celé pohledávky, v první
stolici nenamítal vyrovnání, jest spatřovati vzdánI se výhod z něho plynouCÍch čís. 13.400.
bylo-li vyrovnací řízeni o jmění, žalovaného pravoplatnť skončeno již před
vynesením rozsudku soudu prvé stolice, pokud Se týče před ukončením
ústního jednání v prvé stolici, aniž žalovaný námitku vyrovnání před prvým
soudem uplatnil, ·nemohl \Soud k vyrovnáni přihlížeti z úřadu a jest námitka
vyrovnání- teprve v odvolání opozděná čr s. 13.400.
§ 63: povoliti exekuci na' zálkladě vypisu ze seznamu přihlášek ve vyrovnacím řízení jest IpiřÍslušný soud uvedený v § 4 čís. 6 ex. ř. čís. 13.914.
exekuční titul podle § 63 vyr. řádu zůstává pro věřitele nedotčen, i když
vyrovnání zůstalo vyrovnacím dlužníkem nesplněno a dlužnfka stihly náSledky ztráty slev a výhod vyrovnán~m mu poskytnutých (§ 67 vyr. ř.);
věřitel nemající přednostní právo, mÍ1že přes to podle tohoto exekučnulO
titulu vésti exekuci proti dlužníku do výše vyrovnací kvoty a jest zbytečná
žaloba věřitele, pokud se domá,há zaplacení kvoty čís. 13.'937.
§ 65: účinky zastavení vyrovnacího řízení podle § 65 čís. I vyr. ř. nastávají již dnem vydáni zastavovacího usnesení, nikoliv teprve jeho pravomoci,
i tehdy, bylo-li řízení zastaveno pro nedostaveníi se dlužníka k vyrovnacímu
roku podle § 45 odst. 1 VyL ř. čís. 13.189.
§ 67: vymáhající věřitel, opírající svůj nárok i o ,obživnutí pohledávky
podle § 67 vyr. ř., není podle §§ 54 čís. 2 a 55 ex. ř. povinen, by v návrhu
na -povulení exekuce tvrdil a dokázal předpoklady obživnutí pohledávky
čís. 13.324.
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omezeni stanoveného v § 5 zákona čís. 4/1931 sb. z. a .1.
13.265,
pomněnka § 2 (1) zák. ds, 4/1931 neplatí, jde-li jen o nárok dítěte
proti otci na odměnu za konané služby čís, 13,275.
k nároku podle § 2 zák. se nevyhledává, by mezi osobou k výživě povinnou a osobou jí blízkou, již koná práce, byl výslovně smluven a skutečně trval námezdní poměr čís. 13.335.
nárok podle § 3 zákona proti oso-bě podporující nemůže býti vyšší nei
výživné uložené osobě podporované, a vztahuje se, pokud nejde o dů
vod podle druhého ,odstavce téhož paragrafu, na dobu, po kterou osoba
výživou povinná byla podporována, a jest závazek osoby podporu,jicí
se závazkem osoby podporované solidární; závazek osoby podporující
nemůže se vztahovati na výživné splatné před účinností vyživovacího)
zákona; domáhá-li se žalobce nároku podle § 3 zákona nad tyto meze,
domáhá se něčeho více, než mu přísluší, nikoliv však něčeho jíného,
a odůvodňovalo by to zamitnutí žaloby, pokud by by'la podle § 3 vyživovacího zákona neodůvodněnou, nikolí v~,ak ,proto, že nešlo o nárok
podle tohoto paragrafu čís. 13.382.
nárok podle § 3 vyživov.acího zákona předpokládá, že osoba v)"rživou
povinná porušovala výdělečnou povinnost uloženou jí podle § 1 vyživovacího zákona a že žalovaný jí to umožňoval svou podporou, ač
k podporování neměl zákonnou povinnost nebo nikoli v té míře, jak to
činil čís. 13.382.
dítěte manželského: zavázal-li se manžel soudním smírem, že bude platiti
výživné pro dítě manželce, nezprostil se závazku ze smíru tím, že složil
výživné pro dítě do sirotčí pokladny; lhostejno, že se toto složení stalo
za exekuce k vydobytí výživného, v níž bylo vymáhajícím věřitelem
dítě zastoupené manželkou jako .opatrovnící k činu čís. 13.510 .
při úvaze o hospodářské mohoucnosti manželského otce a při stanovení
výživného pro dítě jest zásadně přihlížeti i k soukromým dluhům otcovým; ke kterým z nich a pokud jest k nim hleděti, jest otázkou případu
iČ i s. 13.812.
zavázal-li se otec notářským ~'Pisem platitt výživné pro dítě matce do
jejích rukou, jest matka oprávněna navrhnouti exekuci k vydobytí a
k zajištěnÍ' výživného- pro dítě čís. 13.867.
o nároku dítěte proti otcovské bábě na placení výživného jest příslušný
rozhodovati opatrovnický soud, i když otcovská bába má řádné bydliště
v obvodu jiného soudu či s. 13.925.
pokud nejde o nemravnou vymínku, zavázal-li se otec ve smíru platiti
nez1. synovi výživné pod rozvazovaCÍ' vyminkou, že se syn po určitou
dobu nevrátí do místa 'otcova pobytu čís. 14.010.
dítěte nemanželského: matka nemanželského dítěte, na niž přešla smírem
o odbytném povinnost k výživě, jest účastnicí jednání o. výživném a jest
ji podle §§ 18 a 23 zákona čís. 100/1931 slyšeti o po'Vinnosti nemanželského otce k výživě dítěte, najmě též o jejich majetkových a výděl
kových poměrech čís. 13.836.
nárok nemanželského dítěte proti otci na výživu zaniká teprve, má-li
dítě možnost nabytých vědomostí a znalostí skutečně použít k tomu, by
si opatřilo .prostředky k vyživě či S. 13.866.
nemanželský otec, jenž složil pro dítě odbytné do sirotčí pokladny, není
oprávněn k rekursu proti usnesení, jímž bylo rozhodnuto o návrhu pcručenstva na vydání odbytného na úhradu výživného dítěte a útrat
jeho právního zastoupení čís. 13;912,
manželky: nicotnosti dohody manželů o rozvodu a rozluce manželství jest
stižen i slib manželův, že bude manželce platiti výživné ode dne, kdy
se vystě,huje z jeho domácnosti čís. 13:253.
úmluva manželů, jíž se manžel zavázal zaplatiti manželce k jejímu materielnímu zajištění cástku, jejíž splatnost měla nastati za jeho. života
jen, kdyby by,la manželka nucena pro zlé nakládání nebo citelné ublibez

čís.

časového
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žování se strany manželovy opustiti
příčí

opětne společnou

domácnost, ne-

se dobrým mravům čís. 13.339,

projevil-Ii manžel neodvratný úmysl vypuditi manželku z domácnosti
pro její nemoc, nelze míti za to, že manželka zrušila manželské spoleJ
čensíví svémocně ČÍs.

13.339,
manželé mohou se pro případ sporu o rozvod neb o rozluku dohodnotiti

o prozatímním výživném, které má býti manželce za sporu placeno;
byla-Ii dohoda učiněna pro dobu budouCÍ a pro případ, o němž nebylo
jisto, zda a kdy nastane, jde o smír a jest věcí jeho výkladu, zda podle
vůle stran bylo výživné určeno nezměnitelně pro všechnu budoucnost,
či zda bylo stanoveno hledíc k poměf11m ohou manželů a vůbec k všeobecným poměrům doby,' kdy byl smír uzavřen čís. 13.37l.
pokud lze snížiti výživné, přisouzené rozloučené manželce pOdle § 1266
obč. zák., vzhledem k tornu, že bývalému manželi jest se nyní starati
o druhou manželku a o děti z druhého manželství čís. 13.375.
bylo-Ii manželce pravoplatně přiznáno právo požadovati od manžela
výživu mimo jeho domácnost placením výživnéhO, neztratila manželka
nárok na placení výživného v peně'Zích tím, že neuposlechla výzvy
manžela, hy ho následovala do jeho domácnosti čís. 13.42:l.
manželi, jenž jest nezaviněně bez zaměstnání a pobírá nepatrnou podporu nezaměstnaných (průměrně 30 Kč týdně), nelze uložiti placení výživného manželce čís. 13.527.
nárok rozvedené manželky na výživné, přisouzený jí podle § 1264 obč.
zák., zaniká napotomní rozlukou manželství, i když byla rozluka vyslovena z výhradné viny manželovy čís. 13.807.
výživné, přisouzené rozloučené manželce jako odškodné pOdle § 1266
obč. zák., .lze snížiti, zmenšily-li se podstatné příJmy a jmění manžela
ve srovnání s dobou, kdy bylo stanoveno prvé výživné čís. 13.838.
opětným spojením manželů (nikoliv na zkoušku, nýbrž na trvalo) byly
zrušeny účinky rozvodu a odpadl předpoklad vyživovací povinnosti uložené manželu v rozvodovém rozsudku, takže nárok z něho zanikl událostí nastalou po vzniku exekučního titulu čf s. 13.943.
rodičů: jest věcí soudcovského uvážení, .zda v~:ži'Vné v případě § 154 obč.
zák. má býti plněno v penězích, či in natura (v domácnosti) čf s. 13.970.
Vzájemná pohledávka viz z a.p ,o čte n í.
Vzájemné plnění: neprojevil-li kup-itel, domáhající se :~ľUšení koupě z důvodu § 934
obč. záck. a vrácení kupní' ceny, výslovně ochotu vrátiti koupenou věc, ale
také to neodpíral, nemá to v zápětí zamítnuti žaloby, nýbrž jest, je-li žalobní nárok 'Odůvodněn, prodatele 'odsouditi ,k plnění žalobni'ho nároku proti
tomu, že kupitel zároveň vráH koupenou věc čís. 14.060.
Vzájemnost: pod I e § 79 e x. ř. viz e x e k II C e.
podle § 52 zák čís. 111/1927 viz soutěž nekalá.
Vzdání se: ke vzdání se podílu spo.Iečníka jest třeba notářského spisu Cl s. 14.008.
dědictví (poručníkem jménem nezletilce schválené poručensky) jest neodvolatelné čís. 13.397.
opravného prostředku: vedlejší intervenient s ,postavením nerozlučného společnr.ka v rozepři jest oprávněn podati -opravné prostředky, i -když se
Jich hlavní strana vzdala čís. 13.161.
nezrušil-li soud prvé stolice exekuci, ač se vymáhající věřitel, nevyjádřiv se v určené lhůtě o dlužníkově návrhu na zrušení exekuce, projevil 5 navrhovaným zrušením exekuce mlčky souhlas, není závady, by
tak neučinil soud rekursní; zrušil-li exekuci soud rekurs-ní, jest dovolací
rekurs vymáhajícího věřitele odmítnouti jako nepřípustný čís. 13.487.
žalobního nároku: vzdání se žalobního nároku při zpětvzetí žaloby, jež bylo
druhou stranou přijato, jest bezúčinné, bylo-li přivoděno lstí druhé
strany.;pouhé zpětvzetí žaloby bez vzdání se žalobního nároku není
na závadu novému zažalování nároku čís. 13.830.
slevy pachtovného viz ú p r a v a pac 11 t o v fl é h o.

Zabavení viz e x e k u c e.
'f rma
o
ZábOrový zákon viz P o zem k o v ~ r eu ~e smyslu čl 313 obch zak. Je .len r~z=

zadržo~~c~á~~~VO~t~r~SPvěl~~,~o~~~I~~~~~í zad~ž?,~a~ít~e )~!~ií~eZ~Zm~o Č ~~~hf3.71?

sallU zceÍa určitá a přesně vYhn:t~zena! l~l~ ze pře viz r o z e pře z ah a•
" t k a za aJene
Zahájení r~zepr~: 11 a m 1

_ be 2n3~/3

c. ř. s. viz, p ř, í s 1 II Š n o st.
vyrovnání viz vy r o v 11 a n 1.
. ~, ;! a lob a II r Č o v a c í.
. .
nce vedleJsl, z
Zájem právní VIZ 1 11 t : r ~ e ,
' r á voz á k o n n é.
_,,"
Zájemné popsání svršku VIZ z a s t a v II 1, P , f nelze uzavírati bez vedooll Stal~, Od drobným pachtýřům! za va~a?OS! b ·ti sepsány a vloženy do PDza)tsteruítťou p~zemkového úřadu smlouvy, Jez, ~~~y ~atnosti zákazu zcizení d1e
~emkových knih a teprve po vypr~~lllčís 311/ 1920; nebyl~-li kU1?ní st;I o..u,v:
§ 22 zák. čís. 318/1919 v doslov~ za . '~aciu ke schválení, Jest lllcotoa Cl.
předložena Státnímu pozemkovem u ur

=

r

oov

13.5~7.

.

kuce zajišťovací.

Zajišťovact exe~uce vVI Z ~ ~ e z a j i š ť .Q V a c í.

_

Wevod

VIZ p r e v
Zákaz novot viz. n o v oty.
hle d á V-k y.
~
, re
_
postupu VIZ postup po
kové reforme dz pozemk ova
zcizeni a zatížení! v p o zem
~ ,
forma
919 . z3'jiš+ enl pudy.
d
o dle' § 22 z á k. Č, í s,. 31'8/1.
VI~ rodičem" a dítětem, zal?sá~ ,o
o

~ebyl-Ii zá~caz zcize~l,., tLjeť~a~~o ~~~inamu účinkuj~cíhov ~ protllci~ehm

veřejné kmhy, nerna ~bs? ~ n rávern mezi smluvmky Cl s. ~3. , . 'e~t
osobám a jest jen o?hg~cmm p menán zákaz zcizení nemOVItostI, t ~
osoba v jejíž prospech J~ pozna , J"-mž byla pov.Qlena vnucená drazba

, ~ěna k rekursu proh usnese Ol , 1
v '
oprav
'13332
" , ,~. ek vecny
nemovitosti č 1 S.
.
.
) d há věta obč. zák. majlCl UClil,
~. d .
zákaz zcizení pod.I e v§ ~64 c ~ rU ní dotčen předpisy konkur~mh~ ra ~'
a působíCÍ' i proh, trey' ,oso b ~ nenelze povoliti soudní prodej am poa e
bez souhlasu opravvne~~ oso Y
r.e I s .. 13.839"
§§ 121 , .122 konk,
11 a n a n á J e m c u.
Zakázaná úplata VIZ ocr
-,
Zákon: z pět n á p ů s o b n o s t VIZ t a Ol Zle. , z á k o n n á hra d a š k o d y
,
v'
utomoblOVY
,
Zákonné povinne rucent VIZ~ a ě n í s m I u v TI i.
dra h o u, PO]1 s t , r á v O z á k o o II é.
§ 477
zástavní právo viz z á s t a y n r p
Vnl k z mat e č n o s t pod 1 e
_
zastoupení viz o pat r o vnl k, por II c
,
Čís.5 c. ř. s.
64/1931 viz konkurs.
Záloha podle § 12!, (3)1~~/nl~2~' sc~: z. a ll. viz pen ě žní ti s t a v,
Záložna: z a k o n Cvl~S.,
, .
Záměna viz s o u t e z n e k ~ l~. k t i v II i s 1II Ž e b n 1 VIZ tam ž e.
Zaměstnanec: s m I o II ~r a. o e v '
hnl VIZ tam Z e.
.
e
_
by t s I uze
,
'hodinná VIZ tamz .
a
pracovnl
osml
v
dob
, 'z tam z e
d o vol e n á p J a ~: ~ya :i~ ex e k ll"c e.
. tam ž e a TJ ,j.~e x e k u c: e n a p , '
'o v é pen 5 i j n í VIZ
"
..
Vt"'
'
sociálnl
uraz
,
pOJ I sen 1
"
kladny bratrske. v
'k) viz náhrada škody.
II e z dat n o s t (§ 1315 o bvC' z a .
la 'eho stálým a výhradným 'p0~o:
obecní: služba ob~cního zam:stna~ce ~~'ed jako obecní str~žník, nybr~ I
Jh' y., IhosteJ'no ze ve volnych
la'nI'm , konal-h pro obec sluzhy
y' a lesm
ajn,'
,
. h oIích Č 105. 13.428.
jako obecní sluha, ponocn
chvílích přechodně praco~~1 n~ ,,:v~ca &kor že obec nedoruč~la t~v~,l~
obecním zřítzencum ~em~z~ Jl 1. nován'j nevydala jim sluzebm ra
,
ustanoveným zřizencum hsttOU o Jme
v

v

v'

v

1529
1528

a že znzenec nesložil slib, aniž, že nebyl sepsán protokol o vykonaném ...
slibu čís. 13.428.
v disciplinárním Hzení proti trvale lIstanovenému obecnímu zřízenci nelze obdobně použíti § 105, odstavec druhý, zák. čís. 15/1914 čís. 13.485.
pro obecní zastupitelstvo není závazným usnesení disciplinární komise
podle § 8 odst. (2) vl. nař. čÍs. 483/1920 o tom, jaký disciplinární trest
má býti obecnímu zřízenci uložen čís. 13.485.
obmezenÍ služebních platU suspendovaného zřízence nenastává přímo
ze zákona jako následek suspense, nařízené přednostou služebního
úřadu, nýbrž jen, bylo-li vysloveno disciplinární komisí; takové obmezení z důvodu suspense může býti účinným teprve od doby, kdy bylo
vysloveno usnesením disciplinární komise čís. 13.638.
ustanovení § 89 služ. pragm. Č. 15/1914 neposkytuje služebnímu úřadu
též oprávnění, zadržeti podřízenému část služebních platů ke krytí
schodků; lhostejno, že obecní zaměstnanec nepodal proti usnesením
obecního zastupitelstva o zadržení části služebních požitků stížnost
k vyšším správním úřadům, stačí, že se proti zadržení platu, jež mu
bylo oznámeno, bránil žalobou u řádného soudu čís. 13.638.
obec jest za platnosti zák. čís. 16/1920 oprávněna ujednati s osobou,
kterou přijímá do služeb jako zřízence, služební smlouvu za jiných _slu_
žebních podmínek, než za podmínek stanovených v tomto zákoně;
obec můž€ některé obory služby ve správě obce a obecnkh podniků
dáti obstarávati zřízenci nikoliv trvale ustanovenými; po 12. dubnu
1920 není obecní zastupitelstvo již oprávněno, by se usneslo samostatně
- bez rozhodnutÍ< nadřízeného samosprávného úřadu - na tom, že
mají býti trvalými obecními zřízenci (ve smyslu § 3 zák. čís. 16/1920
sh. z. a n.) obsazeny takové nové obory obecn] služby, pro něž až
dosud nebylo usneseno, že mají býti konány zřízenci trvale ustanovenými čís. -13.687.
služební pragmatika pro úředníky a zřízencE: města Brna; s hlediska
§ 54, odstavec pátý, služ. pragm. stačí, byl-Ii omluvný dftvod nemoci
prokázán zaměstnancem i dodatečně čís. 13.962.
okresní: ustanovení zákona čís. 204/1932 o úsporných opatřeních personálních vztahuji se i na okresního cestáře; lhostejno, že jeho služební
příjmy nedosahovaly míry služebních příjmů státních zaměstnanců
stejné nebo rovnocenné kategorie čís. 14.035.
nemocenských pojišťoven: zaměstnance Nemocenské pojišťovny soukromých
úředníků a zřÍlzenců nepodléhá kárné pravomoci Všeobecného pensiJního ústavu, nebyJy-li kárné řády, jež má na mysli § 59 zák. čís. 221/
1924, dosud vydá-ny, nýbrž podléhá pravomoci kárné komise zřízené
podle služehní' smlouvy čís. 13.577.
ustanovení § 10 zák. čís. 176/1931 se nevztahuje na remuneraci, hyl-li
nárok na ni založen služební smlouvou uzavřenou dřÍve, než byl vánoční příspěvek zák. čís. 144/1930 přiznán státním zaměstnancům č is.
13.577.
předpis § 12, poslednj. odstavec, zák. čís. 689/1920, že vedoucího úřed
nfka Okresní- nemocenské pokladny jmenuje k návrhu představenstva
politický úřad druhé stolice, jest právem velícím; jmenování vedoucího
úředníka jen l1a základě usnesení představenstva a dnzorčího výboru
Okresní nemocenské pokladny jest právně bezůčinné; V tom, že proti
zaměstnanci bylo zahájeno 'kárné řízení jako proti úředníku vedoucímu,
nelze ještě spatřovati uznání, že byl vedoucím úředníkem řádně jmenován či s. 13.629.
zaměstnanec Okresní nemocenské pojišťovny, jenž byl přeložen do poboční úřadovny téže ne mocenské pojšťovny, nemá nárok na diety
c-estovné a nocležné čís. 13.629.
~'
vedouCÍ' úředníci II Okresních nemocenských pojišťoven jsou disciplinárně podřízeni jen ústřední sociální pojišťovně; nemocenská pojišťovna sama není vůbec oprávněna, by vedoucího úředníka, k ní slu~

tihala a by ho jeho vedoucí funkc'~
• b • přiděleného, disciplinárně S
ze ne
1'h ..
zbavila či, s. 13.6~6:
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_
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vedoucí úředmk Okres n:. v ,nemoc~n~{rčení bezúčinnosti dlsclplmarOlhO
Okresní nemocen-sko u PO]ls!Ovn!1v
íka čís 13.636.
zbavení své funkce ved?uc}ho uredn zaměstnanců nemocenských vpovýklad čl. XVII. kolekttvn~ smlou:,Y. árok na vlné služební pozltky
jišťov en že definitivní zamestnan~c m~ n é s nezpúsobilostí k vykonapo dob~ jednoho ro~u. v ~em?Cl) sP~J~~ti ode dne) kdy zamě,~tm~_n~.c
vání služby; j-edno rocl11 lhutu Je~~lvati službu, nikoliv od zahaleOl r:skutečně přestal pro .ne~?cy vy~. lé onemocnění zaměstnancovo (lezení, kterým má býtt z}~steno lev:Siů'nování) čís. 13.694.
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půjčku družstvu) čís. 13.206
h tanoveních na Slov·ensku čís. 64/
zákon o rnimořádn~'ch pře~h~ ny; ~ ~~ ve smyslu § 2 zákona nezna1918; »prozatímní ponech.am v tutebe~1 poměr zaloŽený mezi bývalým
mená, že čsL stát v~toupl.1 ve s u nechan' úředník má nárok jen na
kterou trvalo jeho proz a uherským státem a uredmke m, ~ pOdobU
»dosavadní požitky«, a !o po ce ou~ .v 'dní-k přijímal bez námitek vYtírnnl ponechání v úřad. e ; z tohO{ z~ %~zi stranami došlo mlčky k doplácený mu plat, nelze vyV?zo:r a }', z,e
217
hodě o výši služebních pozltku Cl s. ~3~láď 'Bař. čís. 113/1926 nemůž~
ani za platností zák~)fia CISc .1?~/192?vnost disciplinárního nálezu proh
soud přezkoumávatl matene nt- spra
v

h
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zaměstnanci (kancelářskému ofi i

zákona čís. 217/1925 nelze o~v~~tU) ve vereJ~é správě čís. 13.340.
kromoprávních nárocích' kanc~ář:lt}, ner?~hodl-h správní úřad o soupisů disciplinárním řízením a diSCi~~h~ o~IClan,ta, nýbrž na základě před
vl. nař. čÍs. 113/1926 na jeho prop~~rpl!llv~alezem uznal v rámci § 52
platnosti disciplinárního nálezu s ~ eo! C 1~: 13.340.
smyslu §§ 68 a 71 nař čís 8 1 pravfllho ur,adu nevadí, že není ve
v prohlášení manžela jÚnž pro{e;;'~ ~zn~fen Ja~o výměr čís. 13.340.
v

•

byla až do rozvodu 'manželstVÍ v Jl' ou avs, s t!m. aby jeho manželce

třovati P9.stuP (cesi) čís. 13.474. yp acena cast Jeho pense, nelze spaP?st~p yn prevodu do nových platů
hyvaJic! !r:~o další zvýšení služného a pn ~rč~ní služ~ého a doby vy(:,~. ,nar. CIS. 16/1927) č Is. 13.881. u garažmch a dIIenských mistrů
zelezrucru: pen s i j n íl poj i š t ě n í '
.. Y Y ,
pr? spor ze služebnt'ho poměru VIZ p O) I S t e nyj pen s ~j n í.
skych státních drah není výlučněPo:'}~c~e~o zamestnance ceskosloven_
platnosti zákona o pracovních sou~n\us~ym okresní soud, a to ani za
postupem předepsaným v § 70 vl ee" c!~. 13ljl931 čís. 13.821.
i, opravy nesprávné výměry neb~ ~~r. CIS. 15f1??7, )est se domáhati
clch) požitků, -postup ten nemusí YYklat~ .0dpoClvnych (zaopatřova_
kde .do:lšf výplata vyměřené již pe~~~ bb~tI zach,ován i y případech,
nanCI csI. státních drah odepřen
dO Y a p~nslOnovanemu zaměst
práci; nepřicházJ tu i}Jroto v úvah~ zr uvod,u, ze na~y! sch?pnosti ku
dl: §
zák~~a, čís. 217/1925 čís. ~3~C~dna devadesatidenm lhůta poSrazem pensIJfl1.ch příspěvků ze Sll1 b 'ho
nance nelze pokládati za »úpravu S~e7 n~ ? hPlatu }elezničmllo zaměst_
~1. na~:. č,íS',)5/1927 čís. 13.832. uze mc pomerů« ve smyslu § 70
zelezlllc-m urady neJsou jako úřad
"
povolány rozhodovati i o námirkI Isp~a~fl1 .~§ ,I zák. čís. 217/1925)
nesprávné výměře pensijních řís c~D ze ezn.lc.~lCh zaměstnanců proti
těchto příspěvků, -byly-li srážfn P:v ~ a o te.1 Ic h nárocích na vrácení
y epr vem.,.,c f,s. 13.832.
o nároku -na přiznání v'hod
Y
nistersívo železnic jako úřadP~g;~vz~kon~ CIS,:. 230/1920 rozhoduje minění nároku před soudem se vztahnI.,s °dne~nou Platností; na uplatčís. 13,856.
UJI pre PlSy zákona čís. 217/1925
nedomáhá_li Se zaměstnanec čsl stát ' h
. ,
služebnfch příjmů nýbrž náhraď Yk OlC dra~ an~ upravy, ani opravy
y
ho státní správa :Železniční proti ~ř~d : kt~ra pry' mu Vz.~ikla tím, že
Uplynul t. zv. »nemocniční rok« a oP su:n "a~a ?ř 1ve do vyslužby než
mezi obdrženými požitky -OdpoČivný P?dSla~1!-Je:h .svou škodu rozdilem
1mI pla:tr" kt~ré měl za
dob}-' »~et;t~cničnÍiho roku« dostávati ~~ a a
nem prľkazan k rozhodování zvlášt~.l e o'ksOU 10mopravm narok, kter}'
§ 1 zák. čís. 217/1925 sb z a n) .':nd~a onem (§ 105 úst. listiny a
. .,.
'.
. ura Um správním č [s 13457
m1morádná vyživovací podpora odl
.
"
.
.
huje se Jen na taková studia ~ter~ §~ ~ a 15 zák. čís. 394/1922 vzta~ určitém vzdělání, jehož se 'oh' ek~v n e't a ,~asto:Llpena k vůli průkazu
~c.kého životního povolání' národ
d . hvyz~d~J,e k nastoupení prakJakmi-le dítě, které studuJe' po 18 n~ I a .. otm pn?avek na dítě zaniká,
toho kterého studia a získá dOkl~;o OU y~ku" dc:~ahne uvedeného účelu
nevykazovalo dalŠÍ' studium zn I y t dJ~ o uspesném ukončení· pokud
1~;63'9.
a <y s Ll Ja »normálně« započatého 'Č i s.
pndavky, jež -byly zaměstnanci za 'h k' ,
aktivním přídavkům b)IvalOLl Úst~~k~;' ttl,:,n~ služby poskytnuty .k jeho
čítatelné pro výměru výslužného upra - e-'?h1c ou dr!lh?u, nejsou zapo13.685.
vene o vl. nar. els. 96/1930 č i s
z toho, že cena pnděleného natur 'ln'h
_
místní přídavek vyplývá jen V a l y o byt~ presahuje. zaměstnancuv
byt sráženo vic~ než činí jehoZ~~~~es!I}~ncl nesmí býti na naturálni
ave'k, nelze ~šak- z toho vyvozovati, že zam'ěstnanci není možn~l
, y se do takoveho bytu nastěY'
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hoval, a že mu proto přísluší nárok na diety pro nemožnost ubytování
čís. 13.951.
podminky pro zařadění kancelářského výpravčího ve službě účetně administrativní -do statu lIL a); úspěšn)r výkon t. zv. inteligenční zkoušky
neodůvodňuje jmenování do statu III. a) či s. 13.956.
služební poměr p,omocných zaměstnanců čsl. státních drah, jichž. služební poměr byl podle § 135 vl. nař. čís. 15/1927 změněn ve sluzebni
poměr zřízenců čsl. státních drah, jest určen rozsahem práv 3. povinností definitivně ustanovených zřizenců, při čemž však jejich platové
poměry zůstávají tímto přestupem nedotčeny a zaměstnanci se čítají
i nadále na systemisovaný stav pomocných zaměstnanců; platí pro ně
zvláštní ustanovení § 119 odst. (4) vl. nař. čís. 15/1927 sb. z. a n., že
se při přeložení do výslužby zastaví jejich služební plat dnem, v němž
.pomocný zaměstnanec, byv o přeložení do výslužby vyrozuměn, byl
činné služby zpro,štěn, a ustanovení §§ 1'14 a násl. služebního řádu pro
zaměstnance čsl. státních drah o přeložení do výslužby; naproti tomu
pro ,ostatní pomocné zaměstnance, jichž služebn~ poměr nebyl podle
§ 135 změněn, platí beze změny dosavadní předpisy o rozvázání služebního poměru 'č Í' s. 13.895.
otázku nabytí nároku (vzniku nároku) pomocných zaměstnanců státních drah, jejichž služební poměr byl podle § 135 vl. nař. čís. 15/1927
sb. z. a n. změněn v poměr zřfzenecký, na pensi, jest posuzovati podle
§ 7 odst. 6 těchto stanov či s. 13.895.
služební poměr provisomího železn. zaměstnance zanikl jeho narukováním k VOJenské službě číl s. 14.052.
z ustanovení § 88 odstavec 8 služ. řádu pro žel. zam. nelze vyvozovati,
že toto ustanovení má i ten význam, že služebnÍ' poměr provisorního
zaměstnance nebyl přes vyslovný zákaz odst. 6 § 88 služ. řádu zrušen
a že si lze zakoupiti nejen dobu členství v pensijním fondu, nýbrž i výhodu připočtení válečných půlletí a dokonce i trvání služebního po-měru čís. 14.053.
ustanovení § 17 (2) zák. čís. 286/1924 vztahuje se i na aktivní požitky
ze služebnfho poměru u obce, jenž jest služebním poměrem jen prozaHmním a vypověditelným 'a nepodléhá zákonným předpisům o trvale ustanovených ohecnich z'řízencích; ustanovení § 18 zákona má na mysli
výdělečné příjmy Ijin~ho druhu, než jsou příjmy uvedené v předchozím.
§ 17 čís. 14.003.
..
»službou« ve smyslu § 7 stanov pensijního fondu čsl. státnÍ-ch drah
jest rozuměti službu železniční, kterou měl vykonávati zaměstnanec
dráhy podle své příslušnosti k určité skupině železničních zaměstnanců,
nikoliv však jen ,služební úkony, jež zaměstnanec skutečně prováděJ
naposled před zánik,em služebního poměru čís. 13.740.
železniční zaměstnance (úředmK, podúředník a zřízenec) _může býti dán
na trvalý odpočinek, je-li neschopen »ke službě« a je-li vyloučeno, že
opět nabude schopnosti »ke službě«, to jest k souhrnu prací zaměst
nance určité kategorie; jest ponecháno úvaze železniční správy, zda
chce použíti v zájmu služby tohoto dftvodu ku přeložení zaměstnance
do trvalé výslužby; pokud byl zaměstnance neschopen ke službě topíren&kého 'xříz,ence čís. 13.918.
ustanovením druhého ,odstavce čl. VIII. zákona čís. 2/1920 byl změněn
dosavadní- předpis § 130, odstavec prvý, služ. řádu z roku 18-98 a pří
slušná změna byla provedena úpravou nyní platného § 115 odst. 1 a 2
služ. řádu v doslovu z roku 1926; zaměstnance mŮže býti dán do vý'-služby z úřední moci, je-li neschopen ke službě a je-li vyloučeno, že
opět nabude schopnosti ke službě; zaměstnancova -souhlasu není třeba
čís. 13f.l59.
z ustanovení § 8 odst. 6 stanov pensijního fondu čsl. státních drah
(výnos min. železnic čís. 38.566/27) nevyplývá pro zaměstnance právní
nárok na připočtení let čís. 13.671.
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pro vyměření pensijních požitků lze připočísti válečná pololetí za jed-'
notlivé kalendářní roky 1914 až 1918 jen tehdy a jen potud, jestliže I
dotčený pomocnýj zaměstnanec byl v tom kterém kalendářním roce
aspoň po šest měsíců ve skutečné činné službě státních drah čís. 14.052.
státního nakladatelství: tajemník nakladatelsl<é služby ve Státním nakladatelství v Praze není obchodním pomocníkem; byly-li vánoční remu·nerace vypláceny úředníkům Státního nakladatelství vždy teprve po
schválení ministerstva školství a národní osvěty jako úřadu dozorčího,
bylo toto schválení předpokladem pro výplatu vánočních remunerací
či s. 13.987.
Zamítnutí žaloby pro tentokráte: pokud to netřeba uvésti ve výroku rozhodnutí
či s. 13.989.
Zamykací schránka viz p o š t a.
Zaopatření viz v Ý ž i V.fl é.
Zaopatřovací požitky: přiznání zaopatřovacích požitkll nevadí, že 0p,~ávněný nepředložil, oznamuje svúj nárok, platební rozkaz o daní z pnJmu za rok
1920 ani vysvědčení obecního Madu o majetkových a pHjmových poměrech
členů své rodiny; stačí vysvědčení příslušné berní správy, že jeho příjem
vzatý v roce 1920 za základ vyměření daně z příjmu nedosahoval 15.000 Kč
a že ostatní zdaněné příjmy patřily jeho manželce čís. 13.187.
Zá.pis do seznamU advokátů (kandidátů advokacie) viz a d v o kát.
knihovní viz k n i h o v n í p o Z 11 á m k a, v k I a d, z á z n a m.
do rejstříku viz firma, rejstřík.
Zaplacení viz p I a cell í.
Započtení: v k o n k u r s II i m, vy r o v n a c í m říz e n í viz k o n k u r s, vyrovnání.
soud nemůže přiznati k odpočtu namítanou vzáJemnou pohledávku z dů
vodu odškodnění podle § 75 náhr. zák., pOkud se týče z důvodu příspěvku
podle § 7 vl. nař. čís. 305)/22 v doslovu vl. nař. čÍs. 192/24 sb. z. a n.,
dokud nenÍ' ještě učíněno konečné rozhodnutí Státního pozemkového úřadu
o této pohledávce čís. 13.583.
zápověď zapnčtení pohIedávky, kterou někdo má proti některé státní pokladně, stanovená ve druhé větě § 1441 obč. zák., jest stanovena jen ve
prospěch státu v zájmu spořádaného státního účetnictví a nepřekážÍ' tomu,
by stát svuj dluh splatný u jedné své pokladny nezapočítal na pohledávku
jiné pokladny či s. 13.585.
nárok na náhradu ušlého zisku lze započísti na pohledávku z náhrady
skut'ečné škody čís. 13.820.
uplatňování ve sporu: žalobnímu žádání o vydání vkladní knížky z důvodu
vlastnického práva nebrání zahájená rozepře, namítl-li nyněJší žalobce v jiném sporu proti žalobě nynějšího žalovaného zapotčenÍ,m nárok na náhradu škody náhradou její hodnoty; žaloba o vydání vkladní knížky jest
však předčasná, dokud o námitce započtení nebylo zamítavě rozhodnuto
či s. 13.431.
zamítl-li sou-d prvé stolice žalobu jen vzhledem k vzájemné pohledávce žalovaného namítané započtením, ve výroku rozsudku však žalobu prostě zamítl, ač mělo býti do výroku rozsudku pojato rozhodnutí i o pohledávcť'
přisouzené žalobci, i o vzájemné a k započtení uplatněné pohledávce a pak
teprve se mělo býti vysloveno o osudu žalobního nároku jako důsledku tohoto rozhodnutí, byl odvolací soud oprávněn zabývati se námitkou 'žalovaného proti žalobnímu nároku, třebaže odvolání bylo podáno jen žalobcem
či s. 13.261.
uznal-Ii odvolací soud ve věci pracovní odchylně od prvého soudu, že zažalovaný nárok jest po právu, byl povinen vypořádati se s nároky namíta,·
nýmí žalovaným k započtení a řešiti otázku, zda a pokud žalobní nárok započtením vzájemných pohledávek žalovaného zanikl; tomu nebránilo, že
první soud v důsledku svého právního -názoru o nich nejednal, stačí, že
byly přednesem v řízení Ipřed prvým soudem namítány čís. 13.467.

,v
a exekučně vymáhanou pohledávkU ~azapočtení pohledavkY zalobcovy ~,v
době uplatnění námitky byla zalovaného v oposičním spo,ru neva 1, ,ze v h bná' stačí že se za oposič~
10bcova vzájemná pohledavka sporna a pac y likvidní: započtení nevadl
nmo sporu (§ 406 c. ř. s.) st~la nesP~~ao:é ~xekuci dokud nebylo proani postup pohledávk~ ž~lovaneho vym" že pohledá~ka -přešla na osO'bu
kázáno způsobem vytcenym v § 9 ex. r.,
třetí čís. 13.702."
~,' ' 'iž do"jtím podání na soud, aniž
účinek zpětvzetí námltky zapo,:!e~l t~staYead~ání'
bro zpětvzetí námitky zatřeba dalšího jeho přednesu pn us mm ! , 13764
počtení nepla!í ~o~mín~y § 2~7 :. 1'. shl'~d:~ka 'byl~ uplatúována ve sporu
pokud promkem uroku neva 1, ze po
započtením čís. 13.85~.,
. v'
za očitatelné, ač jich bylo nabyto
v konkursU: k pohledavkam, Jez JSou fP., nároky věřitele na náhradu
roti úpadci po vyhlášení konkursu, Pka r: 1 v 's 13820
P
•
. • . vše co us'I o
skody
podle § 21 od5 t a vec (1) st. konk . r.
k Cl.
v
jest .rozumett
škodou ve smyslu § 2:1 odst. k(1)ks t. ,ol1pod:taty do smlouvy n~vstoupil~
,
~ ť
že správce on Ufsm
"
ho
h
á býti věřiteli nahrazena, o tom :?Z :
druhe strane 1m,.,
která škod~, a v ) ake f!1 roz~ u ma obchodního zákona a jest po pnpade
dují předpISY obc~ns'l:e,ho z ona
nahraditi i ušlý zlsk c, s~13.~20..
·i odle § 2 (2) konk. ř. čis. 337/
mezi účinky vyrovnacího nzem, lte; l?ot~V~Jpi:y o předpokladech přípustnosti
1914 do prohlá~ení konk~rsu" pa r~,l yre konkursním ,řízení nepřetržitě dále
započtení a účmky zapoctelll trVa]l 1 v
,čis.13.877.
. lhůta (§ 89 org. zák.).
Započtení dnů poštovní dopravy V1Z.
'
na povinný dil viz díl P o Vln n y.
t ~ n'
.
ó ......vevd' zcizení a zatížení viz zákaz zcizení a za lZ~
1.
Z"PP
.
společenstvo vyro b nl a hospoZápůjčka: vd rU,žstv a ? e č le n u Vll
dárske (§ 1 zak.).
..
_ splácení oďběrem piva vV;lZ pIVO.
Zápůrči žaloba viz žalob a z ~ P ů r c 1. v • v 'Vtujícího k zajištění veřejnopráv
Záruční prohlášeni~ peněžního u~ta,!u ver;}ne ,u;is 87/1918 (odSt. 5 prováděcího
nich nároků ve smys.lu vladnd1ho nart,zhen.1 c,' ~a dávku z majetku a přírůstku
nařírzení čís. 46/1919); pO'ku se vz a UJe
na majetku ,č í s. 13.1~4..
čT v'še ručí jen za daně a dávky
zantčil-~iv.se pen~ž~í ust~v.. Jehll ~~l::e~s~í Yvyplývajíci z této částky čís.
v tě VySl, mkohv 1 za JťJ1C P 1
13.194.
Záruka viz r u k oje mst v í.
,
",
")
•
ti· d
o lán, (§ 503 c's 2 c. r. s ..
Zásada bezprostřednos v'z o v
. . . . ..
hl d ·vky týkajicí
Zasilatet: zas!~ateli l?,řls1uší ,zákon,ně ;ástav~~tf~~e~o z~ra~t pf ep~o pdh!edávky
se zbOZl, na nez se ~astayll1 p~~vo v?~ , ~~, m zástavním právem Jest zaz 'běžného účtu zasl1ateh nepnslusl~ zá.ko l'h 'e li podkladem zasílatejištěn i nMok zasílatelů,: ,?a n~~rad~ skla n:SÍ'f~tilská nikoliv samostatná
lova závazku k uskladnem ZbOZl srn ouva z
,
smlouva schovati Š í;;. .13·i87 . " " , ',eho zasílatelskému podniku, jemuž
věci věnované dluzntkem. pouZ1.~an; J
ní" tyto věci jsou jsou příslujest výhradně věnována 1 nemov! oSv', na ,z
,
šenstvím nemovitosti (~ 252 ex. r.) C 1s. 13.38~d ' redaktnr časopisu zaZasláno:, sml~uva, i!ž. s,e maJl~el, vYdavat:\. ~r~~1°;fra~~ všechny násIedky pří
vazal, ze uvere)m »zaslano-«! p;)fleseá~ledkY finanční se při:čí dobrým mrapadného soudmho sporu, zeJme na n 'k ~, 13958
vům a je nicotná podle § 879 obč. za . vc 1 S.
.
•
Zastavení exekuce viz exekuce ,(§ .39 e,x·
_
prodejovéhO řízeni v,iz prodeJ~v~ rlzenl.
_
vyrovnacího řizeni V1Z v y r o v n ani. ,
Za'stavní právo berní viz ex e k u c e ber n 1.
. k·
_
smluvní: §§ 469, 470 ob č. zák. viz hy pot e k a v I a s t n' c a. 9S
v

r

Ivo

v
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zástavní věří,tel, chtěje vykonati své zástavní právo mu Sl Je předem
uplatniti žalobou na vlastníka zástavy a tepnre na' základě rozsudku
nebo soudního smíru může vésti exekuci proti vlastníku zástavy čís.
13.280.
ani zástavní právo spolku, používajícího výhod čl. III. min. nař. čís.
11O/18?5 ř. zá~., P?k,ud. se týče § 4 zák. čís. 48/1885 ř. z., nepatři
k pravum, nepnpousteJlclm podle § 37 ex. ř. výkon exekuce třebaže
spolek byl v době zabaveni věcí jich držitelem či s. 14.011. '
nabytí jeho: k odevzdání (nákladního) automobilu se vyžaduje jeho
hmotné odevzdání čís. 13.545.

rozsah jeho: na pojistnou sumu za pojištěné příslušenství shořelé budo~~ I1!á n~~ok hy;potekární vě!i,tel, i když příslušenství bylo pojištěno

zvlastOl POJlsťovacl smlouvou Cl s. 13.775.
soudcyov~ké: pra,vomocí usneseni o zabavení pohledávky není zabráněno
trehm OS?ba!ll na exekučníI!l ,řízení nesúčastněným, aby nepopřely
hmot~epr~vm ~latnost exekucplho zástavního práva; takovou třetí osobou Jest 1 spravce konkursm podstaty dlužn~kovy pokud hájí zájmy
konkursních věřitelů čís. 13.177.
'
k ov}do~~.tí pohl.edávky. zajiš!ěn~ vnuceným vkladem zástavního práva
muze ventel a Jeho kmhovm nastupce vésti exekuci na zatíženou nemovitost přímo proti každému, kdo ji nabyl po původním vkladu vyw
konatelné pohledávky, aniž potřebuje k důkazu svého oprávnění k vedení exekuce další- pnlkazy či s. 13.281.
s?udcoYr~ké zástav~j, t:rávo, )ehož nabyl vymáhající věřitel na služeb~lch .pnJ~ech. povlOneho ysepbecně bez jakékoliv výhrady, týká se
I odbytneh~, Jez '?ylo yovmnemy zaměstnavatelem (bankou) přiznáno
z důvodu, ze pouzIi vyhod zamestnancu dobrovolně odbouraných čís.
13.765.
jinak viz dra ž b a, e x e k u c e.
zákonné: pro pohřební útraty není věřiteli vyhrazeno zástavní práv
zůstalost'
.
'k I
o na po'v
n;~ Jm~nl a, nem u o em soudu, by se staral o jejich zajištění'
to!~z ... ~lab I o utratach nemoci a o jiných pohledávkách za n
dYt~
rUCI Cl s. 14.000.
'
ez e 1
podle § 1101 obč. zák.: cihly vyrobené v propachtovane' c'h I ' .
plody
1t '
..
I e ne JSou
,
prnp,ac 1 oyane ,nen;OvI!ostr, k nimž propachtovatelům příSluší
zakonne pravo zastavm; bm, ze pachtýř cihly DrOdal zákon'
t
.
právo propacht
t 1
b"
'.,
ne zas avm
,ova e e o sov ~ . nezaniklo; »odstraněním« ve smyslu
§ 1J.OI <;>bc:, :;;ak. l~e }ozume!~ Jen ;-;kutečné (nikoliv právní) přerušení
SP?JltOSt} vecI" k 1l1~~ pronapmateh (propachtovateli)" příslušÍ" zákonné
pravoy ~ast~vnl.' s veCl ;p:on,aJatOl~ (propachtovanou); nedošlo-li k »odstra!1 cm «, J~st p!"o v trVv~~l ~ak.??neho zástavního práva nerozhodné zda
kUpl tel o nem vede!, cth OJC Cl s. 13.271.
'
neprováděl-Ii okresní soud exekuční v Praze vy'ko
..
'1
'k" I
d k '
n zaJemne10 pops "
vykonu záJ'emného popsa'n!' p o dl e za'kona povolam 'svrs'bu 1a w sou.
k
any, ny rz Jen ]a, o svoud. povolujjcím procesním soudem podle § 36
d~~hy... o;Istavec,. prv,a ,veta J. n. do~ádaný, jest procesní soud v'!učné
pnsl~s~y k pro]ednam a rozhodnuti sporu o nepřipustnost záJ·e~néh
popsam podle § 37 ex. ř. čís. 13.489.
o
pokud poplatek za používání ústředního topení J'est so 'O, tk
v"k
"
t
'
,
.
ucas ou Clllze
Pro niž pns IUSl
za onne zas avnl pravo na vneseny' ch
hl'
§ 1101 obč. zák. čís. 13.491.
veceo ve smys II
~schování zájemně popsaných svršků (§ 1101 obč zák) 1 .
lT
Jen za předpokladů § 379 ex. ř.; přípustnost rek~
. ~e povo 1 ~
uschovánf jest posuzovati podle §§ 65 a 402 ex ř r.~u IProti dlPovOlent
ex. ř. čís. 13.809.
. " m o IV po e § 289
v

v

,

•

Vv

r

v

v.

•

VF

v

~ebe~peč.í podl~ § 379 ex. ř. je osvědč-eno, odstranil-li nájemce z. náJemm mlstnostt mouku zájemně popsanou třebaže ji nahradil iinou
moukou ve stejném množství čís. 13.847. '
"

I

nebyl-li proti :přihlášené činžovní pohledávce pronajímatele podán odpor podle §§ 286 a 213 ex. ř., jest ji přikázati podle třetího odstavce
§ 286 ex. ř. v přednostním pořadÍ!; účastník nemůže teprv,e ". rek~rsu
uplatňovati, že pronajímateli nepřísluší po skutkové a prav,nt str~~ce
zákonné zástavní právo pro přihlášenou činžovní pohledavku c 1 s.
13.888.
.
podle čl. 382 obch. zák.: zasílateli přísluší zákonné zástavní práv~ J.en
pro pohledávky, týkající se zboží, na něž se zástavní práv? upla!?uJ::
zástavní právo pro pohledávky z běžného účtu zasllateh nepnslusl
čís. 13.287.
zákonným zástavním právem jest zajištěn i nárok zasílatelův na ~á~
hradu skladného, je-li podkladem zasílatelova závazku k uskl~d?;nt
zboží smlouva zasílatelská, nikoliv samostatná smlouva schovacl c I S.
13.287.
podle § 10 autom .. zák.: předpisy § 10 zákona o proVOZll silo stroji a
§ 127 zákona o pojiš1'ovací smlouvě jest určeno jen výsadní pořadí
pohledávky poškozeného, nejsou však dotčeny formálnÍ' předpisy exekučního řádu o vedení exekuce na pohledávky čís. 14.029.
ZastouPlťní řádné: ne d o s t a t e k viz z mat e č n o s t pod 1 e § 477 čís. 5

c.

ř.

s.

Zástupce chudých viz p r á v och tl d Ý c h.
právní: plná moc viz tamže.
jinak viz a d v o kát.
stran ve smyslu § 530 čís. 3 c. ř. s.: jest jím jen zástupce ve sporu, buď
zákonný zástupce strany, nebo zástupce zmocněný, nikolIv však zástupce při právním jednání čís. 13.269.
Zatimní výživné: (§ 382 čís. 8 ex. ř.) viz prozatímní- opatření.
jinak viz výživné.
Zatimní zajištěni d ů c hod k o v é hot r e s t tl viz d ů c hod k o výt r e s t.
Závazek směnečný viz s ID ě n k a.
solidární viz s nI i d á r n -o s t z á vaz k u.
Závěť viz poří,zeni poslední.
Zaviněni viz náhrada š.kody.
Závod vedlejší viz f i I i á I k a.
Závodní podil: dr u ž s t va viz s pol e č e n s t v o výr o b n í a h o s pod á f
s k é.
společnosti s r. o. viz společnost s f. o.
výbory: nález rozhodčí komise, vydaný podle § 3 g) zák. čís. 330/1921
v mezích její pravomoci, nelze vůbec věcně zvrátiti, ani mezitímnírn
určovacím návrhem podle §§ 236, 259 c. ř. s.; -strana dotčená rozhod·
nutím správního úřadu v soukromoprávních nárocích, může se domáhati nápravy ve výroku o těchto národch li řádného soudu jen žalobou (zák. čís. 217/1925), nikoliv námitkami proti odpůrcově žalobě
čís. 13.356.
Záznam knihovní viz k n i h o v n í z áz n a m.
Zbavení svéprávnosti (ds. nař. čís. 207/1916 ř. zák): ne z p ů s o bilo s t
k právním činům viz nesvéprávný.
Zcizení předmětu sporu: příslušela-li žalobci pohledávka v době podání žaloby,
nezměnilo se pro rozsudek nic na jeho aktivním oprávnění ke sporu tim, že
pohledávku za sporu (zpět) postoupil či s. 13.973.
Zdatnost zaměstnance (§ 1315 obč. zák.) viz náhrada škody.
Zdr.iovací nárok: z ustanoveni § 1330 obL zák. nelze dovoditi zdržovací nárok;
předpisem § 19 obč. zák. není stanovena všeobecná zásada o způsob~
a rozsahu právní ochrany čís. 13.318.
-- žaloba viz s o ut ě žne k a I á.
Zemědělec: v Ý k -o n ex e k li cep rot i 11 i m (zák. čís. 74/1933); dlužník, jehož hospodářskou existenci zakládají příjmy z chovu lišek za účelem ZiSkáni kožešin na prodej, nikoliv příjmy ze sklizně výrobků získaných hos!J8"
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není zemědělcem ve smyslu zákona čís. 74/1933 sb. z. a n. či s. 13.290.
ustanoveni § 1 zákona se nevztahuje na věci, jež nejsou určeny k hospodaření na zemědělských pozemcích a k získání sklizně z nich, nýbrž jsou
dlužníkem určeny ku provozování chovu lišek pro kožešiny č '.s. 13.290.
byla. . Ii dražba navržena již dne 8. května 1933, mohl odklad exekuce podle
zákona čís. 74/1933 sb. z. a n. nastati jen na návrh dlužníka, o němž bylo
rozhodnouti usnesením čís. 13.33l.
ochrana zákona se nevztahuje na lesní ihospodářství či s. 13.438.
použití zákona nevadí, že se povinný přechodně zdržuje v cizině s úmyslem
vrátiti se na své hospodářství, hospodaří-li na jeho pozemcích na jeho účet
jeho manželka pro svou výživu čís . .13.466.
náv,rh na pokračování v dražebm~m řízení, učiněný v roce 1934 před 28. únorem 1934 z důvodu, že již prošla lhůta, po kterou byl výkon dražby do
31. prosince 1933 odložen, jest vzhledem k ustanovení § 1 zákona ze dne
22. prosince 1933 čÍs. 250 sb. z. a n. předčasný čís. 13.874.
zák. čís. 33/1934: nebyla..,li exekuce v době do konce března 1934 odložena
z úřadu a dlužník dosud neučinil návrh na její odklad, není závady, hy nebylo v exekučním Hzení pokračováno, a nelze mluviti o bezvýslednosti
exekuce podle § 47 druhý odstavec ex. ř. či s. 13.693.
předpis § 3 zákona nepředpokládá, by hyl vydobyt exekuční titui i pro úroky,
jež se staly splatnými po 9. 'květnu 1933, nýbrž jen, že exekuční řízení bylo
již zahájeno čís. 13.875.
ustanovení § 3 písm. f) zákona se nevztahuje na útraty sporu jakožto vedlejší nároky hlavní pohledávky; byla-Ii pro hlavní pohledávku dražba odložena, nemli že věřitel prováděti dražbu proti zemědělci ani pro vedlejší útratovou pohledárvku čís. 13.776.
odklad exekuce působí všeobecně proti všem vymáhajfcím věřitelům, pokud
nejde o vymáhání pohledávek podle § 3 tohoto zákona čf s . .13.780.
před pravoplatným rozhodnutím o přiznání odkladného účinku rekursu povinného, domáhajícího se odložení dražebního roku ve smyslu § 1 odstavec (1) a §§ 5 a 6 zák. nebylo přípustné dražební rok konati čís. 13.801.
ustanovení § 3 lit. g) zákona týká se nejen smluvených úroků. nýbrž
i všech jiných úroků z pohledávek č f s. 13.852.
pro úroky a anuity splatné po 9. květnu 1933 lze proti zemědělci v dražebním řízení pokračovati; byl-li odklad přece povolen i ohledně takových
úroků a anuit, nelze rekursu proti tomuto usnesení vyhověti, není. . li ani
z jeho ·obsahu ani z jeho návrhu zřejmo, ohledně kterých anuit a úroku
splatných po 9. květnu 1933 a jich výše má v dražebním řízení býti pokračováno, zvláště, když se v rekursu uvádí zcela povšechně, že již ve vymáhaném kapitálu jsou dlužné anuity a úroky splatné po 9. květnu 1933
či s. 13.908.
čtrnáctidenní lhůta § 5 zákona se nečitá ode dne doručení dražební vyhlášky, nýbrž počíná běžeti, jakmile se rlužnÍ:k dozvěděl o povoleném prodeji, po pHpadě dnem výkonu zabavení čís. 13.924.
»pojistnými premiemi« v § 3 lit. d) zákona jsou rjen dávky vybírané a placené podle pojišťovací smlouvy, nikoliv však pojistné ukládané a placené
podle zákona sociálního čís. 13.935.
slova »smluvených pravidelných kapitálových splátek« v § 3 Iit. g) zákona
týkají se jen těchto splátek, nikoliv též úroků čís. 13.953.
ustanoveni § 3 písm. g) zák. vztahuje se na anuity a úroky, jichž splatnost
nastala po 9. květnu 1933, bez ohledu na to, zda jde '0 smluvené anuity
a úroky čís. 13.953.
útraty sporu a exekuce jsou příslušenstvím vymáhané pohledávky, sdílejí
osud pohledávky a nezáleží na tom, kdy vznikly, zda před či po 9. květnu
1933, a platí pmto o nich ustanovení § 3 písm. f) zákona; nelze-li pokra-

mou nelze v ní pokračovati ani pro

,

podařením na zemědělských pozemcích a spotřebovaných při chovu lišeK;

I

čovati v exekuci pro poh!eda,:ku sa stalÝ po 9. květnu 1933 čís. 13.953.
útraty sporu a exekuce, tr~ba:e pov
í exekuce učiněn již za plat-

nař čís. 142/1934: byl-h navrh na povOle~lí tu předpoklady § 1 toholo

vl

n~sti

v1. ?ař. Čí,S. 142/~f3: sbi/to~t~tb ~slt~O:ove~í zamítnouti~ a!1~ž je~to~~~
nařízem, Jest ,navrh ';Z e ,em dkl d exekuce podle § 3 vl. nar. Cl S. 1 .
navrhu na o a ,
. 1 mže
P otřebi dlužmkova
,
achtovneho VIZ a
.
Zemědělské p~cht~: yII P r a v Va Pl M 'fiči. procesní způsobilost čís. 13.890.
Zemská gobeltnova skala ve a .. ez) •
Zemský fond .viz f yO n d zem s k y.
Zhodnocení VIZ mena.
. . otázka právni.
Zjištění skutkové či právní- 'posouzem v~z k '
Zkouška krevni viz o tec. ne!ll a n ž ~ s .y.
Zkráceni povinného dilu VIZ d 1 ~ -p o V t,fl ~ y. 10uva uzavřena na více let, p.?cma
přes polovici ceny; byla-h .~ach!ov~l s~010Vici obecné ceny již uzavrem m
promlčení námitky zkracem pres
pachtovní smlouvy čís. 13.473. y . k není přípustná, nelze-li již obžaloba (námitka) podl~ § 93\~.~c ... ~aSklídil užitky z pachlovaných ponoviti původní stav, Jezto pac yr Jl
zemkli čís. 13.~73.
." .
zrušeni koupě z důvodu § g3~ ooc.
neprojevil-li kUpl tel, domahalt~l lse y ochotu vrátiti koupenou vec,. al~
zák. a vrácení kupní c~ny, vys ,OV}~f zamítnutí žaloby, nýbrž jest, Je-ll
také to neodpiral, nem3i to v dz~~e dsouditi k plnění žalobního nároku
žalobní nárok odův?dnen! pro va er~t? koupenou věc č ís. ~4.060.
proti tomu, že kUPlt~l zarovet~ ~ ním nedoznal újmu na nároku podle
pokud kupitel auta Jeho upo re e
č i s. 14.060.
. d'l" d I u hop i s y.
§ 934 obč.. zák.
y' h dl hopisech VIZ I Cl
Zlatá doložka: -vd I I CIC
u·
.
Zlehčování viz soutěž nekalá (§ 10 zakl·
'minky viz pod m í n k a.
y'
,
Zmarem vy
,
y'
ení VIZ nesporné rlzenl.
Zmatečnost: v nespo,rneyn} r\~1/1931 viz oracovní soudy.
_
podle § 28 zak. CIS.
•
••
_
žalob a o z mat ~ č n o s,~ ~lZ t ~~'~~~uti 1 k nevytýkané zmatečnosti,
dovolacímu soudu ),est .z ura ~oJ:lhoe soudu čís 13.458.
která se sběhla v nzem II pra .
b ' t i s t'1" a TI o tl
§ 6 c. řo s.: viz též. z P~ s o 1I,~~ ~eb~ání tomu, by s~ nebylo domáháno
uvalení konkursu na Jmem yov!nne k' . návrhem na povolení exekuce
uspokojení práva n~ odd,ele~e. ud~ 0Je~~dstatY, nýbrž proti povmnému?
řízeným nikoliv proti spravp. upa hfY~eno a v exekučním návrhu výslo'Vne
bylo-li uvaleni konkursu ~erelně v~ las t ké uvedeno že povinný jest v té
uvedeno, nevadí, že ': navrh.u ~~ y ? p~dstaty a n~může to býti důvodem
příčině zastoupen sP:'~vcem, upa ove
,
k zamítnutí navrhu ~ 1 s. 1~..747:
neu'até pozůstalosti ve sporu pr?ti. ni!
působnost opatrovmka, znzeneho . t h}"l dědic a že byla jeho dedlCka
nepře~tává Y.í~m, že se k dozů,S~~io~t~ft;~v~f~ zůstává zákonný":. .zástupce~
přihláska p.rtjata na s.,.?U ,'... ny, dVdic sám nevstoupí do sporu Cl s. 14.03 ..
'pozftstalostt, dokud pnI: I,asen~ e
,
ud ne rávem s námitkou ne§ 477 c. ř. s.: nevyporadal-h se odvolacl s.~ od &rcem v odvolacím sdépřípustnosti odvolání vznesenou '9dvola~eIOV~to n~mitku věcně vyřidi! ·odlení a neodmítl-li odvolá~í, nýbrz pomm~~
yádný z důvodů zmatečnosti
volání, ač šlo již)en Y c.. nepatr~ou't n~áv~l~c;ho H.zení, již dovolací soud
podle § 477 c. r. s., ny r~ o ~~k ~os dovolatelem' .odpůrci dovolatele nenemůže napraviti, nebyl~-h vy Y ~~~ d § 503 ~ ř. s. čís. 13.218.
přÍsluší právo uplatňovatl dovolacl ,uvo Y d ' : p r a c o v n i s o u d y.
'pracovnlch sou ~I VIZ
.
čís. 2: o b s a Z e n},
"
ř i s I 11 Š n o s t pod 1 e § 7 a) J. n.
s a ID o s o ude e Cl sen a!, VIZ P
s nenařídil-li soud prvé stolice,
jest ~~~~~em 'pO,dle. § 47§7 C1S.
~', ~dstavec c. ř. S., když došly pro19 3,fe 1
skonC1VSl lednam podle
,
y

Y

•

?
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tokaly o výslechu

svědků,

před zmenenym senátem podlenýbrž v neveřejném sezení usnesl se na I
jenž se vůbec ·nesúčastni! jednání před

ústní jednání

§ 412, druhý odstavec, c. ř. s.,
rozsudku s pfibráním soudce,
cházejícího rozsudku či s. 13.321.
jde o zmatečnost podle § 477 čÍs. 2 c. ř. S., rozhodl-li samosoudce o žalobě pro zmatečnost, pOdané II odvolacího soudu ve věcech pracovních
čís. 13.484.
čís. 4: doručení viz tamže.
konání roku v neferiálních sporech D soudních prázdninách není zmatečností pOdle § 477 čís. 4 c. ř. 5.; jde jen o porušení předpisu, upravujícího řízení, jež bylo zhojeno tím, že nebyla učiněna výtka podle
§ 196 c. ř. s. čís. 13.435.
nebyl-li vedlejší intervenient, jenž neměl postavení společníka v rozepři, přibrán k hlavnímu řízení, nejde o zmatečnost, nýbrž jen o formální
vadu čf s. 13.730.
nebyla-li obsílka k odvolacímu líčení doručena plnou mocí vykázanému
právnímu zástupci strany, nýbrž advokátní komorou určenému zástupci
chudých, nejde o zmatek podle § 477 čís. 4 c. ř. s., byl-Ii soudem ustanovený zpi'lsobilý právní zástupce skutečn~ před odvolacím soudem za
stranu přítomen a projednával čís. 13.850.
byla-li v žalobě udána žalovaná osoba řádně podle jména, zaměstnáni
i bydliště, byla-Ii jí žaloba řádně doručena do vlastních rukou. dostavila-li se včaS k prvnímu roku a podala-li žalobní odpověá', v níž uplatňovala, že se žaloba může týkati jen osoby téhož jména, v témže
domě bydlící, ale jiněho zaměstnání, bylo o této námitce rozhodnouti
rozsudkem a nebylo lze z toho důvodu prohlásiti řízení zmatečným
čís. 13.910.
rekurs (dovolací rekurs), uplatl1lljid, že prS' neZákonným postupem
rozvrhového soudu nebyl zákonný zástupce stěžovatele o rozvrhovém
roku vyrozuměn, nýbrž že byl mu z tohoto di'lvodu neprávem zřizen
opatrovník k činu, čímž prý mu 'byla odňata možnost projednávati
v řL::. ... rozvrhovém, jest nepřípustný, netvrdí-li stěžovatel, že napadeným rozvrhovým usnesením nebylo mu přikázáno na jeho knihovní
pohledávku tolik, koilk při správném postupu řízení ,podle zákona mělo
mu býti přikázáno, a vůbec se nezmiňuje o tom, jaký význam měla
vytýkaná vada pro jeho hmotné zájmy čís. 13.995.
čís. 5: vyšlo-li za dovolacího řízení na jevo, že jeden ze žalovaných nebyl řádně zastoupen počínajic prvým rokem, a nebyl-Ii tento nedostatek
v dané lhůtě odstraněn, jest ohledně tohoto žalovaného zrušiti rozsudky obou Iližích soudů i s předchozím řízením, počínajíc prvým rokem, a prvému soudu uložiti, by, pokud jde o tohoto žalovaného, dále
jednal a znovu rozhodl čís. 13.482.
čís. 6: podal-li věřitel, nedbaje ustanovení § 6 a §§ 103 a násl. konk. ř.
čís. 337/1914 ř. zák., po zahájení konkursního řízení o konkursní pohledávku žalobu .na úpadce a bylo-li o této žalobě zahájeno procesní
řízení, je celé toto řízení stiženo zmatečností podle § 477 čís. 6 c. Ť. s.,
která nebyla napravena tím, že konkursní správce vstoupil do sporu
a že celé řízení bylo provedeno s ním a rozsudky byly vydány proti
němu čís .. 13.478.
exekučního řízení: skutečnost, že nemovitost byla vydražena a přiklepnuta,
ač nebyl vyřfzen návrh na zrušení exekuce podle § 39 ,čís. 6 ex. ř. podepsaný i vymáhajfcím věřitelem, není nezhojitelným zmatkem podle' § 477
c. ř. s. a § 78 ex. ř., k němuž by bylo přihližeti z úřadu v každém období
řízení; nebylo-li zrušovacímu návrhu před početím dražby vyhověno a uctě··
len-li pravoplatně příklep, .nelze již účinky příklepu odstraniti zrušením
exekučního řízeni ·č í s . .13.389.
ani povolenI, ani výkon exekuce po prohlášení úpadku na jmění dlužník;;
není zmatečné; nápravu lze zjednati buď rekursem proti povolení exekuce
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shledá-li soud i při různých posudcích dobro zdáni jednoho ze dvou znalcu za přesvědčivější a přikloní se k jeho posudku, jest to výsledek hodnoceni
důkaztl., jemuž nelze v dovoláni odporovati čís. 13.704.
jest ponecháno volnému uvážení soudu, zda má býti vyžádáno dobré zdání
patentového úřadu, když slyšení znalci podali o patentu posudky, které se
diametrálně rozcházejí čís. 13.704.
soud není vázán znaleckým posudkem ani dobrozdáním obchodní a živnostenské komory. jež jsou jen pomůckami pro soud, který rozhoduje samostatně o povaze provozovny čís. 13.960.
Známky (z á k. čís. 19/1890): jest po zákonu přípustné, dal-li podnikatel chrániti značný počet znám'ek, ač z nich velké části nepoužívá či s. 13.550.
tím, že si firma, jejíž závody byly značného rozsahu, opatřila zna,čný počet
t. zv. známek defensivních, neznemožnila ještě založení podniků jiných podnikatelů v témže odvětví výroby čís. 13.550.
šlo-Ii firmě o to, by chránila svou známku a známku spřátelené firmy před
nedovoleným zásahem, nelze v tom, že znemožnila jiné firmě používání
určité známky z důvodu zásahu do svého vlastního známkového práva.
spatřovati škodu, jakou předpokládá zákon čís. 13.550.
Znehodnocení peněz viz měn a.
Znesvéprávnění viz zbavení svéprávnosti.
Znovuzahájení řízení viz s k o n č e n i říz e n í.
Zpětná koupě: právo zpětné koupě předpokládá, že si prodatel vyhradil smluvně
právo, že může kdykoliv jednostranným prohlášením bud' do své smrti
nebo do smluvené dřívější doby kupiteli ohlásiti, že chce vyplatiti nemovitost za cenu smluvenou po případě za původní trhovou cenu čís.
13.509.
jde o právo předkupnf, nikoliv o právo zpětné koupě, vymínil-li si prodatel, že, kdyby kupítel hoálal prodati koupenou věc třetí osobě, jest
povinen oznámiti to prodateli a prodati mu pozemky za cenu, za niž
je od něho koupil či s. 13.509.
působnost: zák. čis. 67/1931 viz konkurs, vyrovnání.
§ 3 zák. čís. 1/1933, jímž byla lhůta jednoho roku, stanovená druhým
odstavcem § 256 ex. ř., prodloužena na dva roky, nelze použíti, uplynula-Ii již lhůta podle původního doslovu druhého odstavce § 256 ex. ř.
v době nabytí účinnosti zákona čís. 1/1933 čís. 13.163.
zákon čís. 128/1924 se nevztahuje na úvěrovou pohledávku .okresní
hospodářské záložny, jež vznikla -před účinností tohoto zákona a byla
za jeho účinn.osti jen uznána čís. 13.301.
předpis § 2' čís. 20 zákona čís. 32/1934, pokud jím byl zrušen předpis
§ 25 zák. 'Ů .ochr. náj. čís. 44/1928 o přerušení řízení, působí ihned,
jakmile zákon nabude účinnosti, a to i pro případy dosud nevyřízené
čís. 13.707.
vl. nař. čís. 156/1927 čís. 13.942.
Zpětvzetí: námitek proti směn. plat. příkazu indosantem; nelze v něm spatřovati
ratihabici směnečného prohlášení u6něnéh.o za indosanta neoprávně
nými zástupci, měla-Ii zpětvzetím námitek indosatáři býti za'bezpečelJa
pohledávka, která mu nepříslušela, na úkor ostatních věřitelů indosanta
čís. 13.192.
námitky započtení: úČ,i.nek nastává již dojitím podání na soud, aniž třeba
dalš~ho jeho přednesu při ústním jednání; pro zpětvzetí námitky započtení neplatí podmínky § 237 c. ř. s. čís . .13.764.
žaloby: obmezení. žaloby viz tarnže.
vzdání se žalobního nároku při zpětvzetí žaloby, jež bylo druhou stranou přijato, jest bezúčinné, bylo-li přivoděno lstí druhé strany; pouhé
zpětvzetí žaloby bez vzdání se žalo~bního nároku není na závadu novému zažalování nároku čís. 13.830.
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jako u soudu vyšší

stOlicem~d~frav~ý
prostředek,
'
OUpl I Soudu prvé

byl-li P~dá~
stolice č i s.

o obnovu viz obnova řízení.
o bezúčinnost nálezu rozhodčího soudu viz r o z hod č i s o u d,
zápůrčí: proti ní muže &e žalovaný brániti poukazem k předpisu § 24 lesního zákona (cís. patentu ze dne 3. prosince 1852, čís. 250 ř. zák.)
jen, vymohl-li si jiŽ před tím příznivé rozhodnutí pří-slušného správního
úřadu čís. 13.292.
hypotekámí, zástavru: k n i h o v n í 1> o zná m k a viz tam ž e.
příslušnost podle § 91 j. n. viz tam'Že.
zástavní věřitel, chtěje vykonati své zástavní: :právo, musí je předem
uplatniti žalobou na vlastníka zástavy a teprve na základě rQzsudku
nebo soudního smíru může vésti exekuci proti vlastníku zástavy či s.
13.280.
pro hypotekární žalobu .přichází obsah dluhopisu jen potud v úvahu,
pokud jest jím určen obsah a způsob věcného ručení'; dále jdoucí ujednání dluhopisu, zejména úmluva o sudišti, nemohou se týkati pouhého
hypotekárního dlužníka, jenž není dlužníkem osobním čís. 13.810.
o neplatnost posledního pořízení: ve sporu o neplatnost posledního pořIzení,
které je pramenem i nároku vedlejšího intervenienta na odkaz, pro nedostatek pořizovací schopnosti zůstavitele, přísluší vedlejšímu intervenientu postavení nerozlučného společníka v rozepři čís. 13.161.
podle § 35 ex. ř.: byla-li exekuce na základě výměru Úrazové pojišťovny
dělnické odložena až do pravo.platného rozhodnutí o námitkách povinného ve smyslu § 35, druhý odstavec, ex. ř., je pro pOkračování v exekuci rozhodné jen, zda tu jest pravoplatné rozhodnutí správního úřadu,
jenž exekuční titul vydal, o námitkách povinného proti nároku z tohoto exekučního titulu, nikoliv zda bylo pravoplatně rozhodnuto o námitkách povinného proti exekučnímu titulu ve smyslu § 23 zák. o úro
poj. děln.; lhostejno, zda a kdy správní úřad při rozhodnutí o námitkách proti exekučnímu titulu přihlížely také k okolnosti, v niž povinný v námitkách proti vymáhanému nároku spatřoval okolnost nárok
zrušující, když pravoplatně nerozhodly, zda tyto námitky jsou oduvodněné čili nic čís. 13.540.
oposiční žaloba může býti podána i za řízení manifestačního, to i tehdy,
zanikl-li vymáhaný nárok jen z části, a lze se tu domáhati výroku, by
exekuce (nikoliv jen uložení vyjevovací přísahy) byla prohlášena za
nepřípustnou čís. 13.179.
skutečnosti nárok zrušujíci: byl-ii nárok věřitele na vydání movité věci
k zajištění peněžité pohledávky dlužníka zabalVen, nebyl věřitel oprávněn vésti exekuci a nebyl ani oprávněn, aby provedl v rámci povolené
exekuce exekuční úkony, kt~ré slouží jen účelu zajišťovacímu či s.
13.399.
dlužník muže za sporu uplatniti i skutečnosti, zrušující nárok, které se
vyskytly po podání žaloby čís. 13.179.
při zkoumání otázky, zda exekučně vymáhaný nárok zanikl, jest phhlédnouti i ku placení, jež se stalo teprve za projednávání sporu pred
soudem prvé stolice čI s. 13.415.
žaluje-Ii dlužník, proti němuž ibyly vedeny k vydobytí téže vykonatelné
pohledávky exekuce několika druhů, o nepřípustnost jedné z těchto
exekucí podle § 35 ex. ř. -proto, že vymáhající straně zaplatil ,pohledávku s příslušenstvím, stačí, prokáže-li, že zaplatil vykonatelnou pohledávku a útraty exekuční, jež byly vypočteny podle soudních spisu
týkajících se jen té exekuce, proti ní,ž žaloba směřuje, a je nerozhodné,
že nebyly 'Zaplaceny útraty vzniklé vedením jiné exekuce čís. 13.415.
zabavil-li pro datel v exekuci proti kupiteli k vydobytí kupní ceny prodanou, ale dosud n~odevzdanou a tudíž vlastní věc, vydražit-li ji
v exekuční dražbě a prodal-li ji napotom jiné osobě, nemůže již věc
nou nabídku na odev:vdání věci učiniti a kupitel může se s úspěchem
domáhati rozsudku, že další exekuce 'pro datele k vydobytí (z,bytku)
kupní ceny j.est podle § 35 ex. ř. ne-PřÍ'pustná čís. 13.569.
.
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vymáhajícího věřitele b
~ ,
7e dlužník zatím ZÍskal' na Yzá~1~ ?lu~l11k v~dal směnku, nezanikl'
neeny platební příkaz proti vymáh ..d~ teto ~~!11enky pravoplatný smézapočtení pohledávky ž I b
aJlclmu venteli c í s. 13.656
žalo va;- ne'h o v oposičníma osporu
covy nevad'
na exekuč ne vy~áhanOll pohledávku
byla zaI?.,.bsova vzájemná pohledávk 1, ze ,v dobe uplatnění námitky
za OpOSlCfllho sporu (§ 406
.,. a spoma a 'Pochybná' stačí
počten'
d"
c. r. s) stala
"
ze se
d k dl neva 1 am postup pohledávky "1 ne~pornou a likvidnÍ'- zad? ~ n:~ylo prokázáno způsobem vyt~a ~vaneho vymáhané exékuCi
~v a presla na osobu třetí čís. 13.702 enym v § 9 ex. ř., že pohle~
n~rok rozvedené manželk na ,Y' , :
zak. zaniká napotomní rOYI k V)ZlVTI"e pnsouzený jí podle § 1264 obe.
vena z výhradné viny
z ~ IDU m,"a~zelství, i když byla rozluka vyslomanze ovy Cl s 13807
pasiyní. legitimace: může-li fil i ,
".
~,~Cl SI ex.ekuČ~Í' titul a na j~k~a :~~oJ!atn~ ~ obchodů žalovati, vy1~e~o~a~~~taJ~~m~3P507d4mětu
,podati i ~al~b:es~l neexpeř~pU~s\'lnjestt
Proktiuce
ní
.
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.
os exe.

žalobě podle § 37 ex. ř. nelze vyhověti, byla-li exekuce v době vynesení rozsudku prvé stolice k návrhu vymáhajícího věřitele zrušena;
lhostejno, že vymáhající věřitel v návrhu na zrušení exekuce uvedl,
že zrušení exekuce neznamená podrobení se vylučo vad žalobě Č i 5.
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13.559. ,peníze nalezené u dlužníka na jeho vymáhané daně zúčtovány,
byly-li
byla tím exekuce skončena a žalobě vylučoyací nemůže býti vyhověno;
nesejde na tom, zde exekuce byla skončena již také v době, kdy byl
podán odpor proti zabavení, aniž na tom, že -exekuční úřad nesečkal
se zúčtováním až do projití osmidenní lhůty k podání námitek proti
zabavení, jak předepsáno v odstavci druhém vl. nař. čís. 175/1927
k § 357(1 zák. čís. 71;(1927 či s. 13.627.
dotčené exekucí: exekucí zabavením a vnucenou správou dlužníkovy
živnosti nejsou o sobě dotčeny svršky (stroje a zařízení), s nimiž dluznik provozuje živnost; míní-li ten, kdo tvrdí, že jest vlastníkem těchto
svršků, že exekucí jsou zasaženy i její svršky, jest na něm, by se domáhal výroku o nepřípustnosti exekuce ohledně těchto svršků (které
by musely býti specifikovány) a nemůže tak činiti vylučovací žalobou
na samu živnost č Í' s. 14.063.
právo nedopouštějící výkon exekuce: proti exekuci vedené komisionářovým věřitelem na pohledávky z ,obchodu, který komisionář uzavřel
pro komitenta, může komitent nastoupiti žalobou vylučovací- -podle § 37
ex. ř. čís. 13.393.
exekuci zabavením živnosti hostinské a výčepnické povinného a propachtnváním této živnosti i s koncesí nemůže třetí odporovati podle
§ 37 ex. ř. z duvodu, že zabavená 'živnost i s koncesí byla mu před
povolením exekuce povinným propachtována, nebyla-li pachtovni
smlouva, jíž se třetí dovolává, správnímu úřadu k schválení předlo
žena a jím schválena či s. 13.533.
nesouhlaSÍ-li knihovní (nikoliv vymáhající) věřitelé- s vydáním částky
nejvyššího podání přiJpadající prý na svršky, které -byly neprávem prodány s nemovitosH jako její přístušenstvi, nemohou jejich odpor vlastníci domnělého příslušenství překo.nati žaIobou podle § 37 ex. ř. é í s.
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13.549.
dodatel stroju, jenž si k nim vyhradil vlastnictví až do úplného zaplacení kupní ceny, ale připustil, by byly spojeny s nemovitosti kUpitele, .nezajistiv se knihovní poznámkou podle § 297 a) obč. zák.,
n~nabyl tím, že za exekuce vedené na základě rozsudku pro zmeškáni,
který si vydobyl proti kupiteli důsledkem výhrady vlastnictvi, stroje
z kupitelovy nemovitosti odvezl, práva nepřipouštějícího podle § 37
ex. ř. vedení imobilární exekuce na stroje ku,pitelovým věřitelem, která
dospěla v době odvezení strojil již tak daleko, že stroje byly již jako
příslušenství nemovitosti sepsány a odhadnuty a jako takové uvedeny
v usnesení exekučního soudu o dražebni vyhlášoe podle § 170 ex. ř.
či s. 13.669.
ani zástavní právo spolku, používajícího výhod čl. lIl. min, nař. čís.
100(1865 ř. zák., pokud se týče § 4 zákona čís. 48(1885 ř. z., nepatří
k právům, nepřipouštějícím Ipodle § 37 ex. ř. výkon exekuce, třebaže
spoIek byl v době za:bavení věcí jich držitelem č is. 14.011.
zajišťovací převlastněni, třebaže bylo ujednáno v -Německu v listině,
sepsané před říšskoněmeckým notářem, není v tuzemsku chránéno
předpisem § 37 ex. L, nýbrž jen předpisem § 258 ex. ř. čís. 14.023.
žaloval-Ii spoluvlastnik zabavené věci o nepřipustnost exekuce na -celou
věc, jest žalob ní žádosti vyhověti potud, že se prohlašuje za nepří
pustnou exekuce na 'žalobcův spoluvlastnický podíl čís. 13~556.
exekuci na dlužníkův spoluvlastmcký podíl na movité věci - nelze vésti
podle § 249 ex. ř., má-li dlužník tuto věc ve své výlučné moci proto,
že mu náleží správa jmění druhého spoluvlastníka (manželky) podle

-

~;~~~~t:m n~~I~,~;e~;dr~z§u~~u etilul:~"m~Pol~~vF;~t~r~Po~~~g~!i ~y,l~j

p~ot~

exekuci na základě
' . : e í s. 13.176.
ll<;mltky podle § 36 č. 1 e~p~mmac}ho platebního rozkazu lz
.
odl ny§m
stal
í
se platební rozk:z
37 ex. f.: od por
.
.
P ekuce
berní.
podle § 357 zák. čís. 76/1927 .
nepodal-li v lu
VIZ ex enemůže
c,ovatel protI berní exekuci d
U
ro'Zuměl1í~o ll! bPoda~i vy~učovací žalobu ~ por d eX,..ekuŠního úřadu,
mezid b'.
za .avem svrsků a nařÍze
S?U u, trebaze mezi vynic
velmi krátké
že berní úřad nedbaf~g~~tnost pořad? práva pro tut~ ~aťOUdu, nelze
za exekuce: b I -1"
em p.,.ovoleneho odkladu dražb' C9?U z toho,
,vylueované žalobou podle § Y37 I s. 13.205.

odpore~,

dr

bezúčinnÝ~' J ~u~~d824že

v

p~~~~

.

v;v~~O~~~ia~~~ovY~1!čovatel přece Vy1ggo::~Z~~ťo~YIO

pravoplatně pr%d~n~ vvee~

v.

::~í 4:io~~fr~á~~~/ýtěžeinzo~u
n~ra1~~~nrl~~t)~~I_~. ÚSPěCh,:~x.
v~i'ui~=
věci .. ~
o vyloucenf věd ač 'val
pak zalobce při

vané

1

ž~lobn~ žád~~ť~~Yte~r~~~~~tně prodá~y,

I I

n~:č~~Ii-I?~~~;h že vylU~o-

az
predmety, jest žalobu z amllnouti
,} by. ~1.!.
byl vydán
Cl s. 13.298.

výtěžek

naIučovane
zmem~
za vy

1

1546

1547

§ 1238 obč. zák.; byla-li , ře
na celou věc, je druhý sgol~~la~~~olena :xe~uc.e po~:ilc § 249 ex. t .....
podle § 37 ex. ř výroku že II . , k ,opravnen ·domahati se žalobou
celého, z!lbavenéh'o předm'ětu č í ~bli;r~~3exekuce je nepřípustná co do
tvrzem zaJobce v žalobě:r
. v; v:
právo-, nepřipouštějící výko~e eX~~1l~:lS1USlo k vyl~čo~aným předmětťim
volemm exekuce, nestačí by mohlo 2, ~uyodu,v ze 1e koupil před poP~? z!?1eškání čís. 13.169.
bytt zalobe vyhověno rozsudkem
pnslusnost; oznámil-li (§ 158 ". ř.
.
na pohledavku ještě před podánf~ ~Ubd POVOl~V~l zaJlst'ovací exekuci
~,uce soud~ dlužníkova bydliště DV' Y ~vovaCl ~aloby povolení exeCIS. 3 ex. r.), má toto oznáme~íPvý olanemu ,~. vykontl exekuce (§ 18
~xekuce (§ 33 ex. ř.), třebaže rnu znam a ucmky dožádání o výkon
ukon n,en;us}l hned následovati čís f~~~7 povahy exekuce exekuční
neP.roy~del-h okresní soud exekuční'
.
. .
s~rs~u .Jak~ soud k výkonu zájemnéh~ Praze, vykon zájemného popsání
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3z0a8 nepřípustno'u) SdílejtZo~~~ V:yd~~~m ~xehkluce, prohlá.
.
ane
avm pohle.
pro
,..
'" 1spor
v , o neplatnost
....
ne b o neucmnost
k'"
.
pns ~s~y .exekucm soud, vznikl-Ii z
ucmho t:~uJu jest výlučně
~, m~-l(1 vysle. .~ek tohoto sporu právnt~ů nle~k a za nzenÍ exekučního
nzem § 39 CIS. 1 ex. ř.) čís 13376
se y na vedení exekučnfho
podle § 39 ..
•
...
n
'k C1S; 5 ex. r.: lze se jí domáhati I" k . .
a ~a lade formálně pravoplatného
u, ze exekuce povolená
vadz soud vydavší rozsudek b I
rozsu ku Jest nepřípustná poně
~epříslušný čís. 13.578'
Y podle § 6 zák. čís. 70/1896' ř
'kza!oba,)fž se
výroku ž '
. za .
m.er "Vseobecného pensijního ústav~ ~~~~?~e Je nepřípustná, ježto výv~n:erem zemského úřadu jést žalob nCl exekuční titul byl zrušen
~l~ J~~tdPoř~d práva Přípu~tný čís. 'I~;6~o d le § 39 čís. 5 ex. ř., pro
y a- I olozka vykonatelnosti na r
.
volen,a exekuce, nesprávná jest pro~~~uddkku, na j~hož základě byla poprave~? stavu věci podle' obdoby § r~9 eyl!' k napra~ě nejen oznámení
exekuce podle §. 39 v,
] :x'v ;" nýbrž i žaloba
od 0
~y
• purc! VIZ o d p li r čin á r o k.
CIS.
ex. r. c I s. 14.002.
",elezmce:
. nahrada
,
. . povinné ruč enl, VIZ
vk "
-- preprava želez'nični V1Z
.
s ouy drahou
v y v lya s t n ě n í viz tam ž e
d o p r a II a že! e z nič ní.'
_,
zamestnanec žel
.~ ,
Z!ro'směnky viz směnk
eZfllcnl viz tamže.
V,

v zákoně čís. 198/1932 není předepsána zvlaštni způsobilost k provozování periodické dopravy osobním autobusem, nýbrž jen osobní spolehlivost co do provozování této živnosti, kteréžto pojmy jsou různé;
při exekuci vnucenou správou nebo vnuceným propachtováním živnosti autodopravní jest rozhodným jen, zda zákon k nastoupení takové
živnosti vyžaduje zvláštní způsobilosti, a jest rozeznávati mezi touto
způsobilostí a mezi způsobilostí k jízdě motorovými vozidly č i 5.
13.811.
dávka z jízdného nepožívá zákonného zástavního práva podle § 21
zákona čis. 116/1927 či s. 13.842.
hostinská: bylo-li koncese k provozování hostinské živnosti nabyto pfed
účinností zákona čís. 112/1927, nelze návrh na povolení exekuce na
živnost a koncesi hostinskou podle § 341 ex. ř. zamítnouti z duvodu,
že podnik dlužníka ,není veden ani se čtyřmi pomocnými silami, při
čemž nezáleží na tom, zda dlužník obdržel koncesi ku provozování
hostinské živnosti na základě průkazu způsobilosti, či zda od průkazu
toho byl 'osvobozen ·č í s. 13.477.
exekuci zabavením živnosti hostinské a výčepnické po-vinného a propachtováním této živnosti i s koncesí nemůže třetí odporovati podle
§ 37 ex. ř. z důvodu, že zabavená živnost i s "koncesí byla mu před
povolením exekuce povinným propachtována, nebyla-li pachtovní
smlouva, jíž se třetí dovolává, správnímu úřadu k schválení předlo
žena a jím schválena čís . .13.533.
byla-Ii pachtovní smlouva ·0 hostinské živnosti uzavřena pod podmínkou, že pachtýř bude jako takový schválen, a provozoval-Ii pachtýř
živnost ještě dříve, než úřad živnostenský ho jako pachtýře schválil,
jde o podmínku rozvazovaci a pachtovní smlouva zanikla, jakmile usnesení okresního úřadu o neschválení pachtýře nabylo právní moci; napotomní úmluva stran, že pachtýř porvede živno-st dále na podkladě
téže pachtovní smlouvy a za podmínek v ní uvedených na vlastní účet
bez schválení živnostenského úřadu, jest nicotná podle § 879 obč. zák.,
třebaže si pachtýř podal žádost podle § 14 písm. c) ŽiVIl. ř. za prominutí průkazu z:působilosti čís. 13.708.
pokud jest odůvodněn nárok propachtovatele proti neschválenému pachtýři z bezdůvodného obohacení, ježto užíval jeho místností a inventáře
bez právního důvodu či s. 13.708.
byla-li jistota určena k zajištění povinností pachtýře z pachtovni
smlouvy, pachtovní- smlouva však zanikla tím, že se splnila rozvazovací výminka, neslouží jistota k zajištění nároků propachtovatele proti
pachtýři z důvodu, že pachtýř po rozvázání pachtovní smlouvy pachtovan)1 předmět nevyklidil, nýbrž ho dále užíval, aniž za toto bezdů
vodné užívání dal úplatu čís. 13.709.
živnostenský řád: malorolník (na Slovensku) viz tamže.
živnostník drobný viz ex e k tl Ce (§ 251 čís. 6 ex. t.).
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Seznam ustanovení zákonných, Jez
byla v tomto ročníku vyložena.
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I.

Občanský

zákonnik.

čís.

§5
§7
§IO
17
§ 19
§ 26
§ 27
§ 36
§ 37
§ 44
§ 45
§ 62
§ 67
§ 75
§ 90
§ 91
§ 92
§ 93
§ 94
§ 99
§ 103
§ 109
§ 110
§ 111
§ 138
§ 141
§ 142
§ 150
§ 154
§ 156
§ 158
§ 159
§ 163
§ 164
§ 166
§ 167
§ 169
§ 182
§ 183
§ 184
§ 188
§ 216
§ 228

§

. 13707, 13942
13318, 13362, 13954
· 1323~
· 14030
. 13318, 13368
13878, 13890, 14030
· 13890
· 13337
13337, 13362
13339, 13514
· 13254
· 13254
· 13254
· 13309
· 13339
131.71, 13339, 13527, 13807
13171, 13257, 13864
· 13253
· 13495
13253, 13309
· 13232
· 13339
· 13943
13293, 13579
· 13617
13812, 13866, 14010
· 13394
· 13759
· 13970
· 13871
13384, 13617, 13871, 13968
· 13968
13178, 13617, 13850, 13871
· 14054
· 13866
· 13884
· 13843
· 13691
· 13691
· 13691
13178, 13251
· 13251
· 13662

Civilní rozhodnutí XVI.

'1'

čís.

§ 232
§ 233
§ 251
§ 252
§ 253
§ 262
§ 263
§ 266
§ 282
§ 283
§ 294

.

.

.

.

13220, 13288,
13380, 13009,
§ 295
13172,
§ 297
13220,
a) 13220, 13288,
§ 306
§ 301
§ 311
§ 312
§ 315
§ 322
§ 336
§ 354
§ 358
§ 361
§ 362
§364
a)
c)
13168,
§ 367
posl. věta
·
§ 380
§ 414
13252,
§ 415
·
§ 424
·
§ 425
§ 426
13224, 13372,
§ 427
13372,
§ 428
§ 429
§ 431
§ 440
§ 443

· 13171
13251, 13662
· 13808
· 13808
· 13808
· 13808
· 13808
· 13199
13171, 13662
. · 14031
13304, 13312,
13898, 130"26
13644, 13905
13288, 13775
13312, 13669
· 13226
· 13512
· 13315
· 13372
· 13372
· 13315
· 13870
· 13245
· 13245
· 13220
13245, 13354
· 13513
13326, 13513
13332, 13839
· 13464
13499, 13500
· 13224
13548, 13655
13655, 14055
· 13372
13604, 13655
13545, 13604
13545, 13604
· 13224
· 13546
13224, 13853
· 13516
· 13810
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III

II1II1
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II'

'II

;1j'
'III
Lj

,l,

III
'ill!

II

1550

1551
čís.

čís.

§

449
§ 451
§ 457
§ 461
§ 466
§ 469
§ 470
§472
§ 477 čís. 6
§ 479
§ 482
§ 485
§ 486
§504
§ 507
§ 5()9
§ 511
§ 523
§ 54-1
13446,
§ 547
§ 548
§ 549
§ 551
§ 563
§ 580
§ 696
§ 704
§ 726
§ 732
§ 733
§ 759
§ 765
§ 785
§ 794
§ 797
§ 806
§ 811
§ .816
§ 817
§ 825
13220,
§ 828
·
.
§ 829
§ 83.0
§ 833
§ 834
§ 839
§ 841
13173,
§ 861
.
§ 862
·
a)
13193,
§ 863
13499,
13686,
13987,
·
§ 865

·
·
·
·
13317, 13601,
·
13245,
·
·
·
·
·
·
·

13192
13545
13775
13280
13810
14007
13529
13374
13315
13878
13374
14059
13315
14059
14059

§

869

§
§

870
871

§
§

874
875
§ 878
§ 879

13794, 14059

·
13292, 13315,
·
13502, 13724,
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

13312",
.
.

13499,
.
.
13203,
13500,
13722,
13999,

13794
13374
14037
14031
13446
14000
13981
13161
13542
13708
13267
13161
13981
14037
13293
13996
13996
13996
13657
13397
14031
13191
· 13191
13534, 13602
13534, 13768
.
. 13768
· 13512
· 13768
· 13768
· 13556
· 1.3512
13500, [3941
13221, 13941
. 13941
13235, 13306,
13633, 13664,
13789, 13862,
14005, 14026,
140:33
13626, 13904

§ 881
§ 888

§
§

,

§
§
§
§
§

§

890

893
894
897
904
906

13173, 13202, 13217, 13235,
13246, 14010, 14026, 14056
13501, 13851
13270, 13499, 13500,
13830, 14010
· 13683
· 13270
13696, 14010
. 13192, 13196,
odst. I
13201, 13235, 13253,
13254, 13381, 13384,
13467, 13531, 13558,
13587, 13594, 13687,
13708, 13846 plen.
rozh., 13851, 13958
13164, 13580
odst. 2 čfs. 2
čís. 4
· 13201
13818, 13851, 14005
· 13556
· 13512
· 13602
· 13602
· 13708
13363, 13385, 13543
· 13625

.

908

13889,
13173, 13267,
13500, 13514;
13722, 13927,

II
,

§ 915
918
920
922
923
928
932
933
§ 934
§ 938
§ 943
§948
§ 951
§ 959
§ 960
§ 961
§ 969
§ 970
§ 989
§ 1002
§ 1008
§ 1009
§ 1014
§ 1016

.

.14033

13921
13499,
13623,
14017,
14030
13173, 13244, 13391,
13547, 14017
· 13822
· 13822
· 14056

912
§ 914

§
§
§
§
§
§
§

13917,
13291,
13547,
13972,

· 14056

13320,
13305,
13305,
13473,
·
·
·

.
.
.
.
.

·
·
·
·
·
·
·
·
13177,
·

14056
14015
14015
14060
13945
13168
13509
13996
14055
13999
13990
13990
13738
13193
13731
14033
13999
13731
13246

'

,

čís.

§ 1017 .
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

13396, 13499, 13500,
13733, 13862
1029 .
· 13799
1036 .
· 13731
1037 .
· 13870
1041 .
13790, 13870
1042 . 13272, 13731, 13817, 14009
1052 .
· 13569
1061 .
· 13569
1062 .
· 13569
1068 .
13509, 13853
1072 .
13509, 13726
1090 .
13222, 13491
1092 .
· 13794
1101 .
13271: 13489, 13491,
13809, 13847, 13888
1102.
· 13645
1104 .
· 13667
1109.
13504
1111 .
· 13504
1116
· 13940
1118 .
· 13974
1120 .
13289, 13517
1121 .
· 13645
1151 .
· 13432
1152 . 13275, 13417, 13481, 13558
1155 .
· 13788
1157 .
13453, 13603
1158 .
13688
1162 .
13316
b)
· 135115
1174 .
· 13854
1175 .
13203, 13222, 13719
1198 .
· 13203
1201
13719
1217 .
· 13204
1221
· 13841
1231
13249, 13563
1238 .
13320, 13602, 13723,
13799, 13818, 13941
1242 .
· 13339
1264 .
13253, 13339, 13807
1266 . 13339, 13375, 13807, 13838
1278 .
13282
1288 .
· 13594
1295 .
13207, 13357, 13361,
13550, 13819
odst. 2
13374, BoSO
1297 .
13361, 13546, 13603,
13643, 13682, 13750, 13855
1298 .
13305, 13906
1299 . 13361, 13443, 13546, 13750
1302 .
· 13568
1304 .
13326, 13327, 13855
1305 .
· 13682
13I1 .
13193, 14055

čís.

§ 1313 a)
§ 1315 .
§
§
§
§
§
§

1316
1319
1320
1323
1325
1328
§ 1330
§ 1333
§ 1338

.
.
.
.
.
.
.
.
.

§

1353
§ 1358
§ 1369
§ 1376
§ 1370
§ 1380
§ 1389
§ 1392
§ 1393
§ 1394
§ 1395
§ 1396
§ 1403
§ 1404
§ 1405
§ 1408
§ 1409
§ 1411
§ 1412
§ 1413
§ 1414
§ 1415
§ 1416
§ 1417
§ 1422
§ 1425
§ 1426
§ 1431

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

.
.
.
.
.
.
.
.

13371,
13282,

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

13355,

13219,
13683,

1432
1435
1438
1439
1441
1442
1444
1447
1451
1452
1459
1472
1479
1480

.
.
.
.
.

13603, 13654, 13799
. 13445, 13596,
13610, 13654
· 13738
· 13490
· 13855
· 13504
13492, 13668, 13817
· 13841
13223, 13318, 13357
13572, 13853
13441, 13450,
13752, 13763, 14020
13194, 13202, 13436
· 13272
· 13345
13204, 13258
.
. · 13720
13785, 13978, 14005
13371, 13978
13474, 13794, 13824
.
. · 14059
13281, 13406, 13794
· 13474
13238, 13474, 14021
· 13177
13320, 13810
13363, 13810
· 13810
13363, 13515, 13643
· 13195
13195, 13585, 13978
· 13572
· 13372
13273, 13729
13198, 13273, 13427
· 13363
· 13272
13336, 13650, 13990
· 13731
13235, 13381, 13448,
13708, 13854, 14021
· 13673
13448, 13854, 13928
· 13820
· 13820
13585, 13727
· 13585
· 13830
13193, 13465, 13853
13245
13245
· 14030
· 13934
13620, 14009
13194, 13853, 13891
99"
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1552
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I
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§ 1486

čís.
čís.
čís.

§
§
§
§
§
§
§

1487
1489
1493
1494
1497
1500
1502

1
2
5

,
'
,
.
.
.
.

,
'
13473,
13305,
,
·
13194, 13378,
·
·

III.

Čís .... ,;

čís.

ill

14009
13555
13999
13853
13603
13934
14009
13853
13816
13893

P rv n í dí 1č í novela:
§ 16

II

II

t í díl

§ 37
§ 38
§ 187

č

13162, 13365, 13368,
13420, 13441, 13450, 13490,
13496, 13583, 13589, 137!l2,
13763, 13772, 13785, 14020
· 13716
§ 7
13351, 13440, 14048
§ 7 a)
. 13162, 13186,
§ 29
13486, 13930, 14031
· 14004
§31
· 13489
§ 36 odst. 2
· 13456
§ 44
· 13914
odst. 3
· 13489
§ 46 odst. 1
· 13900
§ 49 čÍs. 5
13417, 13821
čís. 6
· 13575
čis. 7
· 13776
§ 54
· 13917
odst. 2

§ 1

í n o vel a:

13188
13601
13355

III

III '
li',

Iii

II. Obchodni zákonnik.

II,

III'

ll',

'III!

I

II,
),

f,(

II
i:

čís.

§ 47 uvoz, zák.
čl. 4
čl. 12
čl. 15
čl. 16
čl. 19
čl. 22
čl. 23
čl. 24
čl. 25
čl. 26
čl. 28
čl. 43
čl. 47
čl.
čl.
čl.
čl.
čl.
čl.

čl.
čl.
čl.
čl.

čl.
čl.
čl.

čl.
čl.
čl.

čl.
čl.
čl.

93 čís. 3
102 .
105 ,
112 .
125 .
126 .
128 .
129 .
133 .
134 .
135 ,
136 .
138 .
139 .
144 .
145 .
150 .
151
164 .

· 14064
13537
13756, 13791
13412, 13463
13537, 13757
13537, 13886
· 13791
· 13886
· 13791
13791, 13886
· 13886
· 13343
13564, 13624
13282, 13499,
13500, 13969
· 13475
· 13475
13475, 13833
· 13176
13590
· 13967
· 13590
· 13791
13176, 13773
· 13770
· 13791
· 13176
· 13176
· 13582
· 13176
· 13607
· 13613
· 13613
· 13902

Čís.
čl.

čl.
čl.
čl.
čl.
čl.

čl.
čl.
čl.
čl.

165
182
183
211
223
235
250
261
262
271

II

II

I:
,I

I,

čís.
čl.

272 .

čl.

273 .
274 .
278 .

čís.
čl.
čl.
čl.
čl.
čl.
čl.
čl.

I

čl.

I

čl.
čl.

I

čl.
čl.

I
I,I

I!

.
.
čÍs.

čl.

I

.
.
.
.
.
.
.

čl.
čl.

čl.
čl.

čl.

279
280
282
283
291
310
313
322
336
343
354
355
368
374
380
382

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1
3
2

norma.
čís,

čís.

' 13527
Tře

Jurisdikčni

· 13613
· 14017
14017
13756
· 14017
13649
13732, 14022
· 13728
13728
· 13573
13732
· 13818
· 13578
13439
13578, 13820
· 13820
. 13173, 132g1,
13499, 13500, 13623
· 13928
· 13818
· 13643
13592, 13820
· 13720
· 14064
· 13710
13499, 13500
· 13193
· 13296
· 13296
· 13623
· 13393
· 13287
· 13609
· 13287

d

i'j

I

. j

55
56 odst. 2
57
71
76
77
88 odst. 2
91
93
94 odst. 2
99
102
104
13648,
odst. 3
13171,
§ 109
§ 111

IV. Soudni

~"

I

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

řád.
Čís.

Čís.

13551
· 13253
· 13225
čl. XII!. uvoz. zák.
· 13225
čl. XIV. čís. 3 uvoz. zák
· 13191
čl. XX. uvoz. zák ..
· 13262
čl. XXIII. čís. 4 UiVQ'Z. zák ..
13203, 13827
tL XLII. uvoz. zák.
13286, 13827
čl. XLII!. uvoz. zák.
· 13251
§ 4
13747, 13763, 13890, 14031
§ 6
13482, 13890, 14031
§ 7
' 13890
- odst. 2
· 13595
§ 11
. 13161, 13730
§ 14
· 13730
§ 18 odst. 3
· 13730
§ 19
13161, 13730
§ 20
· 13803
§ 27
13178, 13251
§ 31
13178, 13251, 13803
§ 34
13701
§ 36
· 13482
§ 37
13879, 13911
§ 41
13879
§ 50

čl.
čl.

IV. čís. 5 uvoz. zák.
Vl. čís. 1 úvoz. zák.

13440, 13620, 14019
' 13423
13226, 14019
· 13993
· 14058
13916, 14031
· 13202
· 13488
13595, 13810, 14031
· 13896
13541, 13616
· 13541
13202, 13349, 13578,
13724, 13758, 13810
13883, 13930
13925, 13993, 14042
· 13993

§ 56 odst. 2
§ 64/1
čís. 4
§ 66
§ 74
§ 75 čís.
§ 76
§ 78
čís. 2
§ 79
§ 84
§ 85
§ 93
§ 102
§ 104
§ 105
§ 106
§11l

§ 130
odst. 2
§ 133
§ 138
§ 145 odst. 2
§ 163
§ 168

· 13737
· 13166
13251, 13377
· 13701
· 13764
· 13910
· 13867
13764, 13887
· 13635
· 13867
13635, 13887, 14036
13635, 13887, 14036
13701, 13850
· 13963
· 13963
· 13649
13262', 13649, 13901
· 13963
· 13560
· 14051
· 13161
13760, 13882
' 14051
· 13711
13486, 14051

:\

'I[
'!

!I

I

I
,I

I

'1555

1554
Čís.

čis.

§
§
§
§
§
§
§
§
§

170
· 14051
176
· 13882
178
· 13434
186
· 13560
187
· 13634
188
.
. 14013
190
13968, 14048
191
13378, 13664
13664, 14013
192.
.
~
odst. 2
13707, 13968
13560, 14051
§ 193.
.
. 13321, 13701
~
odst. 3 .
§ 194
·
.
.
. 13560
§ 196
.
. 13183, 13321, 13435,
13701, 13730, 13887, 13994
§ 219
· 14006
· 13435
§ 223 . .
§ 224 čís. 7
· 13432
čís. 8
· 13575
·
. 13169, 13201,
§ 226 .
13266, 13440, 13827
~
odst. 2
· 13440
§ 227
·
.
.
. 13634
.
. 13260, 13293, 13343,
§ 228
13351, 13368, 13405, 13696,
13704, 13827, 13848, 13857
§ 232 . 13431, 13468, 13486, 13503
~
odst. 3
. 13166, 13835
§ 233 .
.
. 13165
§ 234 .
.
. 13973
§ 235 .
. ' 13179, 13521,
13619, 13793, 13994
. 13186, 13351
odst. 1
odst. 3
· 13351
. 13186, 13351,
odst. 4
13793, 13917
13356, 13521, 13728
§ 236
.
13764, 13830, 13911
§ 237.
§ 239 odst. 3 .
· 13890
~
pasl. odst.
· 13695
§ 240 .
· 13746
· 13882
§ 243 .
§259 .
· 133.56
· 13746
.
§ 261 .
13813, 13823,
~
odst. 6
13835, 13882
13514, 13890
§ 266
· 13340
§ 268
· 13850
§270
§272
13178, 13251, 13704, 13960
§ 276
· 13558
· 13699
§ 277
§ 283
· 13699
.
§ 287.
· 14025
· 13699
§ 291 odst. 2

§ 292
.
§ 304 čís. 3
§ 328 .
-

§
§
§
§
§
§
§

336
362
369
371
372
395
396

§ 398
§ 399
§ 404
§ 405
§406

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

409
411
412
415
416
417
419
425
430
431
442
448

§
§
§
§
§

461
462
465
467
471
-

§
§
§
§

'

li

§ 478
§ 479
§ 482
~

1

11,

'1
1

472
474
476
477

§
§
§
§

486
488
491
492

· 13756
· 13286

13865
· 14025
·
. 13697
odst. 2
13183, 13704
· 13178
· 13850
· 13697
· 13151
13169, 13459, 13635
13674, 13695, 1405!
· 13882
· 13674, 13705
· 13261, 13989
· 13502, 13556
.
13405, 13415,
13559, 13627, 13702
13586, 13857
.
13240. 13261, 13989
odst. 2
13321, 13619
.
13185
· 13185
odst. 2
· 13261
13215, 13389
· 13389
· 13389
·
. 13619
13695, 13705, 13823
13218, 13423, 13620,
13917, 13921, 14019
·
. 13917
13261, 13994
· 13701
· 13701
· 13598
čís. 2
· 13218
.
· 13487
.
· 13218
.
· 13760
. 13218 13389, 13598, 14054
čís. 2
'
· 13321, 13458,
13484, 14000
čís. 4
. 13435, 13674, 13730,
13850, 13910, 13995, 14031
čís. 5
. 13482
čís. 6
. 13478
.
. 13598
.
. 13218
.
.
. 13167
odst. 2
. 13274
.
. 13483
13422, 13928
13459, 13674
. 13994
čís.

3
.

.;

čís.

čís.

· 13561
· 13968
13483, 13760, 14054
2
· 13793
3
· 13261
.
.
.
§ 497
13261, 13422, 13994
§ 498
· 13561
§ 499
13218, 13879
§ 500 odst. 3
13917, 13921
§ 501
13218, 13634. 13921
§ 502 odst. 2
. 13218, 13634,
odst. 3
13879, 13928
· 132'18
odst. 4
~ 13494
.
.
.
§ 503
13311,
13354,
13422,
čÍs. 2
ť3674, 13850, 13865,
13928, 13994, 14025, 14054
13354, 13960, 13994
čís. 3
13354, 13960
čís. 4
· 13493
§ 506 čís. 2
· 137\1
§ 507 odst. 2
· 13274
§ 513
13707,
14038
§ 514
· 13218
§ 515
13783
§ 516
13921, 14019
§ 517
13215, 13494, 13637
§ 519
13467, 13561, 13637>
čís. 3
13528, 13551, 14007
§ 520
· 13539
§ 523

§

496

~

~

~-

čís.
čís.
čís.

1

~

~

~

V.

~

~

~

~

Exekuční řád.
čís.

čl. 1lI uvoz. zák..

13174, 13366, 13402,
§ 527 odst. 2
13477, 13494, 13539,
13707, 13762, 13823
13356, 13444, 13637,
§528
13707, 13876, 14038
~ 13269
§ 530 čís. 3
· 13434
čís. 7
· 13434
pasl. odst.
13484,
14038
13228,
§ 532
13484, 14038
§ 535
· 13887
§ 552
· 13536
§ 556
13248, 13887, 14036
§ 557
· 13887
§ 559
· 13929
§ 562
· 13929
-- odst. 2
· 13929
§ 565 odst. 2
· 13303
§572
· 13303
§ 573
13455, 13748
§ 575 odst. 1
· 13225
§ 577
13541, 13883, 14061
§ 582
· 13907
§ 587
· 13907
§ 595 čís. 2
· 13907
čís. 4
· 13907
čís. 6
13541,
14061
§596
· 13883
odst. 1
13883, 14061
§ 597

. 13181, 13936,
13966
· 13177
čl. IX čís. 5 uvoz. zák ..
· 13965
čl. XIII čís. 7 uvoz. zák.
· 14064
čís. 9 uvoz. zák.
· 13966
čl. XXVII uvoz. zák.
.
13605,
13618
§ 1
· 13303
čís. 4
· 13394
čís. 5
. 13284, 13402,
čís. 6
13449
· 13784
čís. 10
· 13784
čís. 12
13404, 13784
čís. 13

ČÍ,s.

~ čís. 17
~ čís. 19

.
.
13780, 13795,
.
.

13367
13985
§ 3
14045
§ 4 čís. 1 .
13961
~ čís. 4 .
13914
~ čís. 6 .
13914
~ pasl. odst.
. 14048
§ 6
. . . . . . 13961
§ 7
13281, 13303, 13324, 13412
§ 9
13281, 13379, 13702,
13743, 13747, 13973
§ II
. 13176
§ 12
. 13374
.
. 13795
§ 14
§ 15
13774, 13840

~~L'.

i! li

n·

1'1
"

'(I

Ll,'

IIj, .li
II ji..
i F'

Ih,'.II
i1

j!

III!
,l,
I

'.:

r

i Ji

I I;

11
'ji
1

"

!!

': í:

1"
[II
L !:
'[ ,I
li:

[ij

II:

rl

l:1.::ili
'"

l'if
I]

lli

,I

II.

J
1

1.1

i/

:I
'ft:

II

,f

:"1

'Ii

1556
1557
čís.

§ 17 odst. 2

13239, 13376
13489, 13826
§ 25 odst. 2
· 13170
§ 28
· 13840
§ 33
13237, 13489
§ 35
13165, 13179, 13308,
13324, 13399, 13415, 13569,
13574, 13702, 14019, 14048
odst. 2
· 13540
odst. 3
13179, 13415
§ 36
· 13176
- čís. 1 .
13176, 14024
čís. 2 .
· 13176
§ 37
13169, 13205, 12237,
13271, 13282, 13298,
13332, 13393, 13489,
13533, 13549, 13556,
13559, 13627, 13669,
13682, 13723, 14011,
14023, 14063
§ 39 čís. 1.
13308, 13376, 14002
čís. 2 .
. j;lA9B.~1.3154,
13913, 14014
čís. 5 .
. 13308, 13578,
13765, 14002
odst. 2
13487, 13913
§ 42
· 13675
- čÍs. 5 .
· 13986
§ 44 odst. 1
13353
odst. 2
13986, 14027
§ 45 odst. 3
· 14018
§ 47 odst. 2
· 13693
§ 54
· 13936
čÍs. 1 .
· 13181
čís. 2 .
13324, 13565, 13573
čís. 3 .
. 13571, 13795,
13885, 13985, 14045
§ 55
13324, 13795, 14045
odst. 2
· 14062
§ 56
· 13859
odst. 2
· 13487
§ 63 čís. 2
· 13573
§ 65
13411, 13809
§ 67
· 13949
§ 68
· 13725
§ 74
· 13749
§ 78
13174, 13366, 13389, 13402,
13487, 13747, 13867, 14007
§ 79
13225, 13367
§ 80 čís. 1 .
· 13349
- ČÍS. 2 .
· 13861

čís.

§ 81
§ 83

čís,

2 .

čís.

4 .

čís.

;

· 13426
13991
· 13991
13426, 13681, 13991

§ 216
--

2

čís.

4

posl. odst.
13538,
§ 219 odst. I
§ 222
odst. 3
§ 22'i
§ 225
§ 227
§ 228
§ 231
-

§ 88 odst. 2
odst. 3
§ 97
§ 99
§ 103
§ 104
§ 105
§ 109
§ 110
§ 11 1

. 13462, 13618
· 13281
13366, 13985
· 13755
· 13947
13947, 13985
· 13366
13628, 13974
· 13974
. 13172, 13289,
13366, 13974, 14065
§ 112
. 13239, 13289,
13366, 13606, 13826
§ 114 odst. 3
· 13734
§ 119 odst. 3
· 13947
§ 120 čís. 1
· 13920
čís. 3
· 13755
§ 121
· 13606
§ 129
13366, 13628
§ 130
· 13755
§ 132 čís. 5
· 13734
.§ 133
13470, 13520, 13964
odst. 2
· 13J32
§ 134
· 13964
§ 135
13712, 13985
§ 139 odst. 2
· 13780
§ 140 odst. 3
· 13669
§ 145
· 14039
§ 154
13250, 13386, 13562, 13931
§ 155
13250, 13562
§ 156
13389, 13392, 13931
§ 162
· 13964
§ 170
· 13669
§ 171 odst. 2
13182, 13386
§ 172 čís. 1
· 13197
§ 184 čís. 3
· 13507
§ 186
· 13507
§ 187
13389, 13507
§ 200 čís. 3
· 13389
§ 206
· 13780
§ 209
13197, 13678
§ 2'10
13645, 13948, 13997
§ 211
· 13645
§ 213
13188, 13192, 13240, 13317,
13350, 13424, 13601, 13678,
13814, 13888, 14007, 14047
§ 214
· 14047

čís.

odst. 2
odst. 3
§ 232
§ 233 odst. 1
odst. 2
§ 234
odst. 2

-

§
§
§
§

236
237
238
239

§ 249
§ 251
_.

!

i
,'I

.l

,I
I

I

čís.
čís.

252
253
256
258
262
268
275
278
280
286

-

§
§
§
§

čís.

4

posl. odst.

-

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

13224,

289
290
291
294

5
6

13282,

· 13219
13712
· 13792
· 13346. 13392,
13780, 13897, 14047
· 13392
13621, 13915
13535, 13860
13535, 13889, 13997
· 13227
· 13645
· 13948
13192, 13240, 13442,
13677, 13814, 14007
· 13813
· 13842
13240, 13813
13411, 13813, 13860
· 13240
13240, 13350, 13424,
13678, 13859, 14047
13411, 13860
· 13427
13389, 13427, 13462
13621, 13860
· 14039
· 13174, 13876,
13995, 14041
· 13723
· 13242, 13746
· 13746
. 13241, 13700,
13746, 13769
13288, 13380, 14026
13682, 13725
· 13163
13682, 14011, 14023
13302, 13682, 13795
· 14017
13715
· 13224
· 13224
13888

odst. 2
odst. 3
čís.

2

13177,
13553, 13571,
13947, 14029,
odst. 2
posl. odst. 13762,

čís.

II

II

II
,

,I
'j
,I

li
:1

[,

i
II
I

,
II

I
I,I
!i

I,

II
"
i

· 13410

13219, 13888
· 13809
13219, 13713
· 14062
13212, 13399,
13779, 13933,
14043, 14045
· 13573
13798, 14029

§ 295
13177, 14043
296
13406, 14045
§ 297
· 13903
§ 299
13553, 13765
§ 303
13933, 14029
§ 305
13406, 13903
§ 307
13219, 13650, 13762, 14043
13651, 13903, 13965, 14034
§ 308
§31O
.
.
.
.
.
. 13903
§ 314
· 13903
13238, 13651
§ 316
§ 320
· 13933
§ 322
· 13965
§ 327 odst. 4
· 14064
§ 331
· 13212, 13566,
13723, 13726
13798, 13967
§ ,333
§ 334
13566, 13798
§ 340
13322, 14065
§ 341
13477, 13566, 13811
§ 344
13755, 13898
§ 346
· 13399
§ 349
· 13322
§ 350
· 13992
§ 352
· 13949
§ 353
13565
§ 355
· 13452
§ 358
· 13426
13456, 13797, 13966
§ 370
§372
· 13265
§ 374
· 13966
13294, 13456
§ 375
§ 376 odst. 1
· 13737
· 13265, 13644,
§ 379
13809, 13847, 13885
-- čís. 1
· 13847
13770, 13885, 13923
§ 381
§ 382 čís. 8
· 13358, 13371,
13631, 13864
odst. 1
· 13847

II §

I
'I

I,

li
"il

fl

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

387
390 odst. 2
391
393
394
396
399
400
401
402

·
·
13864,
·
·
·
·
·
·
13489, 13809,

13489
13847
13984
13864
13444
13675
13864
13777
13847
13885

1558
1559

VI. Řízení nesporné.
čís.

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

20
23
29
37
46
68
79
80
114
137

13191,
·
·
·
·
·
·
·

čís.

14031
13554
14006
13912
14000
13255
13191
13191
14006
13554

§ 138
§ 139
§ 146
§ 164
§ 166
§ 185 odst. 2
§ 214
§ 216
§ 217
§ 275

13554
13554
· 14000
· 13191
· 13512
· 13171
· 13808
13808
13808
13607

b) zák. čís. ioo/1931 sb. z. a n.:
13211, 13808, 13916
(2)
13437, 14041
§ 2
· 13925
§ 6
. 13171, 13333, 13607.
13773, 13796, 13836, 13858
§ 15
13786, 13806
§ 17
13263, 13858
§ 18
13508, 13836, 13901
§ 19 (1)
· 13901
§ 23
13171, 13184,
13615, 13836
§ 25
· 13910
(2)
· 13984
§ 32
· 13615
§ 33 (1)
· 13901
§ 34
13190, 13377,
13901, 14006
§ 35
13199, 13615, 13806
§ 36
13377, 13437, 13950
§ 37
13171, 13607
§ 38
· 13377
§ 39 písm. c)
· 13319
§ 40
13171, 13175, 13615
(3)
· 13692

Cis.

§ 41 (2)
pfsm. b)
písm. d)
písm. g)

IIli

l"

(4)

§ 42
(I)

( 4)
§ 43 (1)
§ 45

§46

§ 46 (1)
(2)
§49
§ 50

odst. (3)
odst. (6)
§ 53

čís.

789 sb. z. s.
13411, 13936
1819 srpen 23. čís. 1595 sb. z.
s. (řízení ve věcech manželských)
§ 12
13395
13253
§ 13
§ 14
13253
listopad 5. čís. 1621 sb.
z. s.
13809
1828 červenec 18. čís. 2354 sb.
z. s.
13219, 13775

23. čís. 146 ř. zák.
(horní zákon)
§ 14
. 13304
§ 16
. 13304
§ 22
. 13304
§ 106
. 13326
§ 131
. 13313
§ 222
. 13975
. 13304
§ 251
1857 červen 8. čís. 114 ř. zák.
~pokoutnictví)
13551
1860 březen 10. čís. 64 ř. zák. 13365
září 19. čís. 212 ř. zák.
§ 1
13280
13461
§ 3
§ 6
· 13280
§ 7
· 13280
1861 duben 8. čís. 41 ř. zák.
§ 6
13181
13181
§ 10
1864 únor 29. čís. 20 ř. zák.
§ 9
13731
duben 16. čís. 7' z. zák.
pro čechy (obec. zřízení)
§ 28 čís. 2
13490, 13772
čls. 3
13420, 13490
čís. 9
13429
§ 31
13975
čis. 4
13957
čís. 5
13862
§ 32
· 13537
§ 33
· 13537
§ 37
13162, 13420,
13490, 13772
§ 41
. 13429
§ 45
. 13505
§ 46
. 13505
§ 50
13957
§ 55
13537, 13951
§'57
. 13537
§ 97
. 13975
srpen 12. čís. 46 z. zák.

1806

říjen

1835

11. sb. z, sv.
63 (důchodk. zák. trestní)

1786 červenec 15. čís. 565 sb.
z, s.

§ 5
. 13607
zálí 18. čís. 577 sb. z. s.
13411, 13936

čís.

červenec

13341
· 13981
13833, 13916
13171, 13336,
13508, 13661,
13836, 13901
· 13520
· 13210
· 13916
· 13916
· 13171
· 13680
· 13806
· 13199
.
. 13190, 13210,
13433, 13661, 14041
· 13265
· 13449
· 13804
13284, 13394,
13661, 13804
· 13808

13966
1837 červen 27. čís. 208 sb. z. s. 13495
1838 srpen 21. čís. 291 sb. z. s.
(exekuce na pohledávky
za státem)
. 13177
1839 únor 5. čís. 336 sb. z. s. 13966,
1841
~-

1844
1848
1850

1851

1852

VII. Ostatní zákony a nařízení.
čís.

24.

§ 567

čís.

§ 1

čís.

I

a) nesporný patent:

čís.

1796 červenec 15. (při!. II. dv.
dekr. z 23. října 1801 čís.
542 sb. z. s.)
"
13328
1801 říjen 23. čís. 542 sb. z. s.
(manželství cizinců).
. 13328

1854

květen 4.
srpen 18.

čís.

531 sb. z. s. 13631
555 sb. z. s.
13365
(státní úřednici)
říjen 13. čís. 84 sb. z. s. 13348
září 7. čís. 1080 sb .z. s.
13363
čÍs. 1 IX.
únor 9. čís. 50 ř. zák. (poplatkový zákon)
13712
§44
. 13403, 13532,
§72
13712, 13897
květen 3. čis. 18 ř. zák.
§ 14
13532, 13897
listopad 10. čís. 1 ř. zák.
na r. 1852 (železniční provozní řád)
13523
§ 12
§ 95
13523
květen 27. čís. 117 ř. zák.
(trestnl zákon)
§ 5
13697
§ 197
13697
§ 199 a)
13697
13819
§ 486 Č. 1 a 2
§ 502
13357
listopad 20. čís. 251 ř. z.
(jur. norma)
§ 12
13679
prosinec 3. čís. 250 ř. z.
(losy)
§ 24
13292
duben 20. čís. 96 ř. zák.
§ 3
13784
čís.

1854

,

11

li

II
II

iI,l
I

II
II
II

II
II
,I

'I

II

I
I
II

II

I

,I!

I

I

pro čechy -(okres. zřízení)

§3
§7

1865

říjen 28. čís.
čl. !lI.

1868

červenec

II

II
I
li

II

květen

1869

6.
(advokátní
§ 6
§ 8
§ 11
§ 16
§ 30
březen
(ručení

110

čís.
řád)

96

ř.
ř.

.13441
.13441
zák.
14011
zák.

· 13679
13164, 13580
· 13166
13164
13437
5. čís. 27 ř. zák.
železnic)

1560

J

1561
čís.

§ 1
13523, 13597, 13988
§ 2
13523
duben 30. čís. 65 z. zák.
pro Čechy
14030
květen 30. čÍs, 93 ř. zák.
(vodní zákon)
13315
1870 srpen 28, čís, 71 z, zák,
pro čechy (vodní zákon)
§ II
13785
§ 15
13315
§ 17
13315
§ 75
13785, 13975
§ 84
13975
§ 102
13315
1871 červenec 25. čís. 75 ř. zák.
(not. řád)
§ 3
13367
červenec 25. čÍs. 76 ř. zák.
(not. spis)
§ I d)
13249
červenec 25. čís. 95 ř. zák.
(knihovni řád)
§ 1
, 13238
§ 3
13520, 13964
§ 4
, 13238
§ 5
· 13238
§ 9
· 13902
§1O
13520, 13964
§ 12
· 13878
§ 13
13520, 13964
§ 14 odst. 2
13535, 13889
§ 17
· 13662
§ 20 a)
13792, 13902
§ 21
· 13462
§ 22
· 13992
§ 29
13985
§ 38 c)
13532, 13936
§ 44 odst. 2
13585, 13889
§ 45
· 13532
§ 53
· 13834
§ 55
· 13834 li
§ 56
· 13834
§ 58
· 13834
§ 59
13461, 13965
§ 61
13460, 13952
§ 64
· 14007
§ 65
13460, 13952
§ 74
· 13964
§ 87
· 13992
§ 94
13461
čís. 3
13878
§ 95
13461
§ 98
13878
§ 112
13601

čís.

§ 126

I

§ 130

II

(2)

čís.

13520
13692
14041

li

,
'I

"

I

I

!
i

li
'I

I,

II
II

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

1873 únor 24. čis. 16 z. zák.
pro Čechy (místní školní
rady)
§ 3
13505
únor 24. čís. 17 z, zák.
pro čechy (místní ško!ní
rady)
§ 11
13505
§ 15
13505
§ 26
13505
duben 9. čÍs, 70 ř. zák.
(výrobní a hospodářská
společenstva)
.
.
. 13211
§ I .
. 13196
§ II .
. 13615
§ 13. .
13624
§§ 15 a násl.
' . 13980
§ 27
13615, 14032
§ 30
13263, 13771
§ 41
. 13771
§ 44
. 13771
§ 4 8 . 13771
§ 49
. 13771
§ 71
. 13771
§ 78
13208
§ 79
13208
§ 87
13771
květen 23. čís. 719 ř. zák.
(trestní řád)
§ 84.
.
13231
květen 14. čís. 71 ř. zák.

1888

(společenstva)

§ 3 .
§ 18 .

13211, 13263 13718
. . : 13263
1874 květen 20. čís. 68 ř. zák.
§ 10 .
13309
§ II
13309
duben 24. čis. 49 ř. zák.
(dílči dluhopisy)
§ 2
13662
§ 3
13662
§ 9
13662
§ 17
13662
13225
1875 duben 1. čis. 67 ř. zák.
1878 březen 18. čís. 31 ř. zák.
§ 6
13194
1885 květen 23. čis. 48 ř. zák.
§ 4
14011

'I

jištění dělnické)

1872 červenec 12. čÍs. 112 ř. z.
(syndikátní ručení)
§ I . .
.
.
13229
§ 2

.

J

1

5

·
·
·
·
·
·
·
·

6
11
23
29
33
34
46
55

březen

5.

čÍs.

13313
13971
13313
13977
13540
13313
13313
1331 3
13977
13313

19 z. zák.

pro Čechy
13763
§ 6
13763
§ 8
1889 leden 8. čís. 5 z. zák. pro
čechy (stavebni řád)
· 13326
§ 27
§ 35
· 13429
· 13429
§ 38
· 13326
§ 128
· 13429
§ 130
1890 leden 6. čís. 19 ř. zák.
(ochranné známky)
13550
§ 3
13550
§ 6
březen 12. čís. 33 z. zák.
pro Čechy
13763
srpen 30. čís. 169 ř. zák.
§ 1
13988
1896 duben 27. čís. 70 ř. zák.
(splátkové obchody)
§ I
13526, 13578,
13729, 14050
· 13526
§ 3
13526, 13578
§ 6
1897 leden 11. čis. 30 ř. zák.
(patentní zákon)
· 13704
§ I
13704
§ 33
13704
§ 52
· 13704
§ 96
13704
§ 98
květen 5. čís. 112 ř. zák.
(jedn. řád)
14024
§ 63
· 13237
§ 158
· 13754
§ 160
13319
§ 205
· 13319
§ 206
· 13255
§ 285
· 13754
§ 379
· 14064
§ 385

Čís.

1\

'I

1887 prosinec 28. čÍs. 1 ř. zák.
na r. 1888 (úrazové po-

14002

I

I

II

1897

I
II
,I
'I

'i
I

1898

I

1903

I

II
II

I
II
I

li

II
II

1906

II
II
!I

I

I
II
I
II

li
li

I;

II

květen

1907

6.

čís.

153

ř.

zák.
. 13774
. 13774
prosinec 9. čís. 283 ř. zák.
(řízení ve věcech manželských)
· 13395
§ 2
· 13395
§ 6
§ !O
· 13253
bfezen 9. čís. 41 ř. zák.
(lin. prakuratura)
13840
§ 18 odst. 4 .
leden 4. .čís. 10 ř. zák.
(termín. obChody obilím)
§ 3
. 13337
§ 10
. 13337
§ 11
. 13337
§ 12
13337
červen 10. čÍs. 133 ř. zák.
(revise družstev)
§ 1
13184, 13718
§ 2
. 13184, 13718
§ 9
. . 13184, 13211,
13519, 13718, 1377!
červen 24. čís. 134 ř. zák.
(revise družstev) .
. 13184
§ 23
13519
§ 24
13211, 13519,
13718, 13771
březen 6. čís. 58 ř. zák.
(společnosti s r. o.)
13511
§ 2 (2)
§ 4 čis. 1
· 13294
· 13294
§ 9
14008
čís. 2
13819
§!O
14008
§ 11
13819
§ 25
13396
§ 26
14008
(3)
13396, 14008
§ 76
· 13396
§ 78
· 13511
§ 107
· 13511
§ 108
srpen 16. čís. 199 ř. zák.
(živnostenský řád)
13558
čl. IV. uvoz. zák.
· 13708
§ 14 c)
· 13477
§ 15 čis. 15
13533, 12708
§ 19
13477, 13811
§ 23
· 13757
§ 44
· 13869
§ 46
· 13708
§ 55
· 13481
§ 99

§ 2
§ 4

1562

I

1908 srpen 9. čís. 162 ř. zák.

čís..

(autom. zákon)
§ 1
. 13610
(1)
13264, 13944, 13998
(3)
13213, 13322, 13546
(4)
13314
§ 2
13443, 13546, 13998
(3)
· 13314
§ 6
· 13595
§ 8
· 13610
§ 9
· 13595
§1O
. . 14029
§ 13
13213
říjen 28. čís. 222 zák. . 14009
]910 leden 16. čís. 20 ř. zák.
(obchodní pomocníci)

"

~i

il
:1

"i,

říjen.

tis. 276 ř. zák.

§
§
§
§
§
§
§
§

13365
13959
13638
13485
13577
13638
13638

lI,i

il

li

13242
13877
13478
· 13877
13820, 13877
13820
· 13242
· 13405
· 13405
13876
· 13242
13345
· 13478
· 13405
13405
· 13405
13405
13345

-

L1686

13819
13819
13819

111. OdpůrčHád:
§ 1
§ 2 čÍs. 3
§ 3 čÍs. 1

12
13
17
20
čís.

278

ř.

zák.

· 13451
13352, 13451
· 13904

13512

(III.

dílčí

září

22. čÍs. 317 ř. zák.

odst.
§ 79 odsl.
§ 80 odsl.
§ 81
§ 127
§ 169 čís.
. 1918

květen

3l.

91 sb. z.

.

13761
13558
13558
13235
13753
13753
13359

.

.

.

.

. 13194

čis.

461

ř.

únor 7. čís. 76 sb, z. a n.

(obecní zřízení)

§ 5
březen

zák.
14062
zák.

13696
13368, 13848
· 13221
13620, 14009
13848
· 13368
13818
· 13391
· 13906
· 13653
13391, 13818, 13906
13391
13391
13272
13499, 13756
13221
(2)
· 13219
(2)
(1)
· 13219
· 13219
14029
13906
2
čís. 188 ř. zák.
13610

7 odst. 2
II odst. (2)
13 odst. (3)
19
20
odst. (2)
§ 28
§ 32

42
53
54
62
65

čís.

1919 leden 18. čís. 46 sb. z. a n. 13194

čís. 501 ř.
(pojišťovací řád)

§
§
§
§
§

a n.

a n..

· 13689
· 13689
13689

prosinec 23.

(2)
(3)

prosinec 19.

a n', (osmihodinná doba
·
pracovní)
·
§ 1 (1)
·
§ 6
.
.
(3)
13235,
§ 7 .
13558,
(4)
prosinec 20. čís. 92 sb. z.
prosinec 22. čís. 87 sb. z.

č1.ll§l·

§
§
§
§
§

1918

§ 4

nov.) viz I.

(pošt. řád.)·
§ 144
§ 146
§ 147 Č. 2
1917 listopad 30.

· 14009
13296
· 13552
· 13552
· 13296
· 13877
· 13877

(3)
§ 15
§ 16
§ 19
§ 20
§ 39 odst. (3)
·
§ 53
·
§ 57
13198, 13471,
§ 58
·

9

13451
13904.
13352
13530
13200
13952
13952
13952

1916 březen 19, čís. 69 ř. zák .

II. Vyrovnací řád:
§ 9
§ 14

7
8

§ 28 .

I. Konkursní řád:
§ 1
§ 2 (2)
§ 6
§ 19
§ 20
§ 21
§ 44
§ 46
§ 47 (2)
(3)
§ 79 odst. (2)
§ 82.
.
.
§§ 103 a násl.
§ 124 (1)
(3)
§ 125
§ 127
§ 167

·
.
.
13200,
·
·
·

6

1915 záh 15.

13676

čís.

Čís.

(I. dllcl novela) viz I.

19

. 13846 plen. rozll.,
13926
§ 26
13926
1914 leden 13. čís. 9 ř. zák.
(statkoví úředníci)
§ 21
13516
§ 22
13516
§ 30
13516
§ 32
13516

!?

čís.

~rosil1ec 1Ó. čís. 337 ř. zák
cl. X. uvoz. zák..
.
. 13819

§ 1

§ 9

1914 leden 25. čís. 15. ř. zák
(služební pragmatika)
.
§ 79 .
§ 89
.
& 105 odst. 2 .
.
§ 144
·
.
§ 145
13577,
§ 146
. 13577,
červe~ 25. čís. 138 ř. zák.
(penSljní pojištění)
§lčis.3

f.

' . 13476 13633
13739, 13863, 139S-í
§ 2 čís. 1
. 13880
čÍs. 7
13880
§ 7
13683
~
13751, 13827
13259, 13295
§ 17
13632, 13683
§ 19
13800
§ 26
13476, 13919
čís. 2
13749, 13919
§ 27 čÍs. 4
. 13749
čÍs. 5
. 13909
§ 29
13295, 13476
13516, 13909
§ 34
. 13295
duben 28. čís. 81 ř. zák.
( automobily)
§ 1 .
.
. 13610
.
.
. 13546 13855
§ 45.
]912 květen 17 čís. 104 ř za'k'
čl. II .
. . . . 14062
červenec 26. čís. 4 z. ·Zák.·
pro Moravu na rok 1914
(honební zákon)
§ 67.
.'.
.
.
. 13445
§ 68 .
. 13445
září 18. čís. 191 ř zák.
(kinematografy)
.

II
:1

1563

§ I
listopad 2. čís. 4 sb. z. a n.
(krajský soud v Praze)
§ 1
13448
prosinec 10. čís. 64 sb. z. a
n. (mimořádná přechodná
opatření na Slovensku)
§2
.13217

13505
6. čís. 113 sb. z. a

ll.

§ 5

13297

březen 19. čís .

.145 sb. z.

13367

a n. .
duben 16. čis. 215 sb. z.
a n. (záborový zákon)
§ 6
§ 7
květen 22. čís. 320 sb. z. a
n. (novela o manželském
právu)
13309,
§ 1
§ 8
§ 12
§ 13 c)
e) .
.

13894
13854

13932
13932
13309
13339
13514
posl. věta
13253
§ 17.
. 13232, 13388, 13514
9 28 .
. 13495, 13932
§31 odst. 2 .
13495
květen 27. čís. 318 sb. z.
a n. (zajištění půdy drobným pachtýřům)
13586
§ 22 .
Červenec 23. čís. 457 sb. z.
a n. (Válečná pololetí)

§ 1
§ 5 odst. 3

.
.

14052
14052

říjen

17. čís. 568 sb z. a Il .
(lichva)
13201
§ 8 čis. 1 b) .
prosinec 17. čís. 16 sb. z.
a n. na r. 1920 (obecní
zaměstnanci)

§ 2
§ 3
§ 7

· 13687
13428, 13687
· 13687

1565
J

1564

Čís.

Cis.

§ 8
.
.
§ 10
13485,
§ 26
.
prosinec 17. čís, 2 sb. z. a
n. na rok 1920
.
čl. VIII.
.
1920 leden 30. čís. 81 sb. z. a n.
(přídělový zákon)
§ 37. . . . . .
leden 30. čís, 82 sb. z. a n.
( domovníci)
§ 8 . .
· 13214,
· 13214,
§ 9 .
.
.
§ 15 .
únor 5. čís. 88 sb. z. a n.
§ 21.
.
.
.
.
.
únor 5. čís. 89 sb. z. a n.
(pensijní pojištění)

čís,

13428
13687
13687
13959
13515

li

13381
13381.
13381

I

!

13589

čl. IV.
..
. 13310
. 13676
§ 1 odst. (2) .
13310
§ 2 odst. (2) .
- pasl. odst.
. 13310
.
. 13310
§ 5 .
odst. 3
. 13971
§ 25
. 13939
§ 64
. 13359
§ 66
13359
§ 67
13359
§ 69
13872
§ 73
13310
únor 29, čís. 126 sb. z. a n.
§ 76 .
. 14035
§ 78 .
14035
únor 20 čís. 142 sb. z. a n.
(válečn{ poškozenci)
§ 4 .
13348
13348
§ 36 .
únor 29, čÍs. 121 sb. z. a n.
(ústavní listina)
.
.
13600
§ 55.
§ 102
. . . . 13600
§ 105
13457, 13831, 13832
. . . 13279
§ 108
§ 109 (1)
. 13234, 13279,
13600
§ 126
·
.
. 13357
únor 29. čís. 126 sb. z. a n.
čl. 12
.
13786
. ' 13752
§ 30 (2) .
13441, 13752
§ 75..
duben 7. čís. 230 sb. z.
a n. .
. . 13856
duben 8. čís. 309 sb. z.
13320
a n. (dávka z majetku)
§ 62.
.
.
.
.
. 13320

I,

1920 duben 8. čís. 329 sb. z.
a n. (náhradový zákon)
§ 43.
.
.
.
.
.
§ 49
13858,
§ 48
.
.
§ 50 a)
§ 52
13858,
§ 59
13665,
13665,
§ 61 .
§ 64 .
.
.
§ 71..
§ 73 odst. II .
..
§ 75 .
13583,
duben 9, čís. 292 sb. z.

13858
13859
13858
13894
13859
13859
13859
13665
13665
13872
13872

a- n.

§ 24 .
.
§ 25 .
§ 27 .
.
.
.
.
§ 30.
duben 14. čís. 302 sb. z.
a n.
§ 10 .
. 13737,
duben 15. čís. 314 sb. z.
a n (exekuce na platy) .
."
§ 1 ..
§ 2
§ 3 .
. ..
.
červen 4. čís. 382 sb. z.
a n.
, 2

...

cervenec 27. čís. 463 sb.
z. a n. (dávka z majetku
prov. nař.)
,
k § 62 .
.
.
.
.
srpen 14. čís. 483 sb. z.
a n. (obecní zřízenci)
§ 2 .
.
.
. 13485,
§ 8
.
.
září 23. čís. 545 sb. z. a n.
§ 5 odst. 5 .
.'
listopad 6. čís. 608 sb. z.
a n. (školy)
.
§ 10 .
'.
.
.
.
§ ll.
prosinec 22. čís. 689 sb. z.
a n.
čl. l. § 12 posL odst..
.
1921 březen ll. čís. 100 sb. z.
a n. (stavební ruch)
. ..
§ 15.
'.
..
§ 16.
březen 18. čís. 130 sb. z.
a n. (zaopatřov. požitky)
§ 9 .
.
.
.
.
.
květen 13. čís. 203 sb. z.
a n. (žel. dopr. řád)
§ 3 čís. 4
.

13505
13505
13505
13505
14045

Čis.

1924 září 12. čís. 202 sb. z. a n. 13743
říjen 9. čís. 221 sb. z. a n .
(sociální pnjištění)
'1\
§ 2 odst. (1)
13338
§ 5 b)
13313
§6a).
13313
li
§ 7
13313, 13338, 13390
. . . . 13390
§ 17
. 13390
§ 18
. 13774
§ 25
§ 68
. 14020
§ 69.
13577, 13629, 13636
.
. 13629
§ 80 h)
§ 86 .
13308, 13774
§ 86 a)
13308, 13636
95
. 13338
§
.
. 13828
duben 27. čís. 143 sb. z.
~
§ 140
a n. dodatek lIl, (dávkový
§§ 141--144
. 14020
řád)
§ 153
. 13652
.
. 13407
8
§
. 13642
§ 155
§ 17 .
13407, 13950
I
§ 162
. 13828
červenec 11. čís. 242 sb. z.
\
13828
§ 163
a n. (bratrské pokladny)
§ 164
. 13828
§ 2
.
.
. 13313
13469, 13588
§ 173
. 13743
§ 29
§ 196
13496, 14020
§ 73
. 13743
§ 197
. 13767
§ 78
. 13313 \1
. 13308
212
§
§ 79.
. .'
13605
\
. 13652
§ 216
.
.
říjen 11. čís. 197 sb z. a n.
§ 220 čís. 4 c)
. 13652
13743 \1,
§ 120
§ 238
. 13308
říjen 21. čís. 305 sb. z. a n.
§ 255
.
.
.
.
. 13763
§ 7 .
.
.
.
.
. 13583 i
říjen 10. čís. 239 sb. z. a n.
prosinec 7. čís. 360 sb. z.
. 13737
§ 1 odst. 2
. 13737
§ 2 b)
a n.
· 13665
§ 2
říjen
10.
čís.
240
sh.
z.
a
n.
· 13665
§ 9
(příročí) .
13167
· 13665
§ 10
§ 5 (1) .
13531
13665
§ 17
§ 5 (2).
.
.
.
. 13167
prosinec 20. čís. 394 sb.
říjen 10. čís. 259 sb. z. a n.
z. a n.
§ 253 odst. 3
. 13362
13639
§ 6 .
prosinec 22. čÍs. 286' sb. z.
13639
§ 15 .
a n. (restrikční zákon) . 13857
14035
§ 19 .
§ 17 odst. (2) č. 1
. 14002
prosinec 22. čís. 392 sb.
§ 18.
. .'
. 14002
z a n.
§ 20 odst. (2) b)
. 14002
13743
§ I
§ 28.
.
. .'
14002
· 13743
§ 3
březen
26.
čís.
48
sb.
z.
1925
· 13743
§ 4
a n. (ochrana nájemců)
· 13605
§ 7 (3)
§ 31 čís. 3 .
.
.
. 13359
1924 květen 30. čís. 124 sb. z.
duben 3. čís. 67 sb. z. a n.
(placená dovolená) .
. 13683
a n.
13958
§ 3 .
.
.
. 13632, 13788
§ 6
červen 6. čís. 128 sb. z.
§ 10 .
. 13632
. 13301
13788
§ 14 .
a n. .
červen 25. čís. 131 sb. z.
červe-n 18. .čís. 141 sb. z.
13367
a n. (vzájemnost s Ně
a n. .
meckem)
. 13225, 13861
HJO

1921 srpen 12. čís. 329 sb. z.
a n.
S 23 .
.
13537, 13905
šrpen 12. čís. 330 sb. z.
a n. (závodní výhory)
13356
.
.
§ 3 písm. g).
prosinec 29. čís. 506 sb. z.
a n. .
. 13767
1922 leden 27. čís. 45 sb. z.
. 13640
a n. (stavební ruch).
únor 15. čís. 69 sb. z. a n.
(termín. obchody obilím)
.
.
.
.
. 13337
§ 18.
únor 17. čís. 27 sb. z. a n.
§ 64 .
13665

II

j'

14062
13214
13480
13214
13856

13320
13638
13485
13407
13505
13505
13629
13640
13640
13187
13609

I

CMlnt rozhodnuti XVI.

1567
J

1566

čís.

čís.
1.1

čís.

1925 červenec 8. čís. 172 sb. z.

13170

1I
13571
33
13571
256 (3)
13825
264 čis. 3
· 13571
265
13469, 13588
282
· 13194
341
· 13647
13416
345
357
13205, 13627, 13825
361
13205
368
13373
369
13373
13627
371
červen 15. čís. 77 sb. z.

13168

§ 20

13340
13457
14035

n.

a n. (letectví)
§ 39
13268
říjen 15. čís. 217 sb. z. a n. 13340
§ 1
. 13356, 13457,
13831, 13832, 13856
§ 2
13356, 13831, 13832
§ 4
. 13356
§ 6
13856
řfjen

15. čís. 219 sb. z. a n.

§ 1
§ 7
prosinec 15. čís. 250 sb. z.
a n.
] 926 březen 24. čís. 47 sb. z.
a n. (legalisace) .
červen 24. čí-s. 103 sb. z.
a n. (platový zákon)
§ 210
§ 212
13577,
červen 25. čís. 122 sb. z.
a n. (kongrua)
§ 5
červenec 7. čís. 113 sb. z.
a n.
§ 52
1927 leden 17. čís. 2 sb. z. a n.
březen 5. čís. 15 sb. z. a
n. (železnič. zaměstnanci)
§ 1
(2)
·
§ 41
·
§ 42
·
§ 67
13457,
§ 70
13832,
§ 73
§ 83
§ 95 (1)
§ 110
§ 119 (4)
§ 126 (3)
§ 128
§ 135
§ 136
§ 149 odst. (1)
březen 5. čÍs. 16 sb. z. a
n. (pošt. zaměstnanci)
§ 58
duben 7. čís. 44 sb. z. a

čís.

13309
13309

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

a n.
13537

červen

15.

čís.

(stabilisační

§ 1
§ 6

.

.

.

78 sb. z. a
bilance)

..

červenec 14. čís. 116
z. a n. (silniční fond)

13779
13340
13340
13963
13457
13821
13918
13918
13685
13831,
13856
13865
13832
13685
13821
13895
13895
13895
13895
13895
13457
13881

13613
13613
sb.

§ 8
§ 21
§ 25

13842
13842
13842

červenec
11.

z. a

14. čís. 125 sb.
(organisace pol.

správy)
§ 30
§ 54
§ 56 b)
červenec 15. čís. II I sb.
z. a 11. (soutěž nekalá)

§ 1

13344,
13544,
13670,
13758,
13454,
13413,
13670,

§ 2
§ 10
§ II
(2)
(3)
§
§
§
§
§
§
§

15
16
17
18
22
46
52

13670,

13472,
13550,
13672,
13837,

13525,
13593,
13684,
13845,
14001
13525, 13757
13758, 13923
13672, 13869
· 13741
13522, 13593
· 13922
13837
13344, 13544
13413
13758
13684, 13837
13844

n. (stavební ruch)
§ 24
13640
červen 15. čís. 76 sb. z. a

červenec 15. čís. 112 sb.
z. a n. (živnost hostinská) 13477
říjen 13. čÍs. 156 sb. z. a ll.

n. (Ipřímé daně)

§ 1
§ 3

čl. XVI (1) b) uv. předp. 13647

.

.

.

.

prosinec 13. čís. 1 sb. z.
a n. na r. 1928 (směnečný
zákon)

13942
13942

§ 25
§ 30.
.
li 31 čis. 2
_
čís. 4

13789
13387
13719
_ čís. 6
13742
čís. 8
13195
§ 4
· 13720
§ 5
.
. 13742
§ 6 (1)
13370, 13789
(2)
.
.
. 13721
§ 7
13406, 13717, 13903
§ 8
.
. 13406, 13717
§ 9
13903
§ 32
·
13789
(1)
· 13717
(2)
.
. 13789
§ 39 (2)
13195, 13720
§ 44
· 13506
§ 63
· 13329
§ 64
.
. 13893
§ 81
13406,
13903
§ 87.
.
.
. 13276
§ 98 (3) .
· 13719
§ 103 odst. (1)

§ 3
_

.

čís.

5

13721,
·
·
·

1928 leden 13. čís. 8 sb. z. a
.
(správní řízení)

13890
13890
13890

§ 12 (3)
§ 20 (1)
_
(2)

1927 prosinec 13. čís. 168 sb. z. 13524

a n. (cio)

§ 1
§ 66
§ 68
§ 71
§ 75
§ 90
§ 135 (2)

leden 19. čís. 23 sb. z. a
n. (procesní novela)

čl. II. čís. 4
čl. lIl. čís. 8
čl. IV.
.'
čl. VI. § 42 čis. 2

březen 28. čís. 45 sb. z. ~
(odklad exekuce vykh-

ll.

zením)
§ 1 .

13835
13882
. 13308
. 14062

§ 10 (2)
13691
§ 13 (2)
červenec 17. čís. 124 sb.
z. a n.

§ 1
§ 196
§ 198
li 199 (3) .
červenec) 7. ČIS.
řád)
čl.

~ ;1

i!:.' t8

čl.

§4

§ 6

90

listopad 8. čís. 184 sb. z.

§;6

~\t

13629

1929 únor 21., Čís .. ~6., sl? z. a
(pensijnt pOj1steOl)

§ 1 .
§ 2 Čl'. 8
§§ 1

i

§
§
§
§
§

12
35
49
51
55

§ 62
§ 64
\)

: ~~r~ ~
.13960

13779
13779
13779
13779

· 13524
· 13597
· 13597
· 13523
· 13524
· 13524
· 13524
· 13778

§
§ 1
§ 1-3
§ 2

čl. 67

březen 20. čís. 58 sb. z. 13972

§ 1 (2)

3
19
20
25
62
_

čl.
čl.
čl.
čl.

. 13564
. 13467

abřezen
ll.
28. čís. 44 sb. z.
a ,no (ochrana nájemců)

·
·
·
·

} 44 sb;
z. a n. (zelezn. prepraVrH

březen 13. čis. 39 sb. z. a
11. (ochrana domác. trhu

práce)
§ 3

13938

.
.
březen 28. čís. 56 sb. z. a
n. (osvojení)
. 14042

ll.

· 13437
· 13786
· 13340
· 13340
· 13437
13784, 13786
· 13784

13491
13611
13611
· 13707
· 14012
13423
· 13360

II

§72
§ 118
§ 170 d)
§ 177
a)
§ 185

ll.

13310
13676

13207
13207, 13919
.
. 13828
. 13919
. 13939
. 13714
. 13714
'. 13!nz, 13642
13714, 13909
. 13404
. 13828
13404, 13919
13673 13872, 14057
,
13828
. 13673: 14057
13978, 14057
. 13939
100"

1569
J

1868
čís.

1930 duben 10.

čís.

45 sb. z. a

n. (stavební ruch)

§ 24.

.
20.

květen

..
13640
čÍs. 70 sb. z.

a n.
§ 6
§ 12
červen

čís.

5.

a n.
červen

26.

čís.

· 13685
13685
72 sb. z.
13524
96 sb. z.

a n.
§
§
§
§

22
29 .
42 .
47 (2)

červenec

7.

čís.

·
·
·
·
95 sb. z.

a n.
§ 4 .
září 23. čís. 143 sb. z. a
(poštovní spořitelna)
§ 3 .
. ..
§ 39 .
říjen 14. čis. 144 sb. z. a
prosinec 16. čís. 4 sb.

13685
13685
13685
13831
13524

n.
13665
. 13665
n. 13577
z.

a n. na rok 1931 (aIimentačni

§
§
§
§
§
§

zákon)

1
2
3
5
8
9

červenec

13180, 13257, 13527
13180, 13275, 13335
13180, 13257, 13382
. 13265
. 13231
. 13231
7. čís. 130 sb. z.

a n.
čl. VI.

.

.

13784

prosinec 11. črs. 196 sb.
z. a n.
1931 březen 27. čís. 57 sb. z. a
n. (aktuáři)
§ 1 (I) čís. 3
.
.
.
.
§ 2 odst. (1)
§ 3
. 13185, 13981,
březen 27. čÍs. 64 sb. z.

a n.
čl. lIl.
čl.

. čl.

13987
13981
13981
14000

čis.

3 uvoz. zák. . 13469,
13936, 13985
X. uvoz. zák. 13334, 13408,
13471
XIV. uv. zák. 13334, 13408

I. Konkursní
§ 2 (2)
§ 3 .
§ 5 .

"
II

řád.

.
. 13411
13706, 13802
· 13747

1

I
I

[

§ 6
§ 7
§ 8
§9
§ 11

13468,
13664,
13664,
.
.
13913,
13411,

§ 12
§ 13
(1)

§ 25
§ 26
§ 31 (2) čis. 1
§ 49 . . .
§ 50 odst. (l)
odst. (2)
§ 51 odst. (2)
§ 52 odst. (1)
§ 75 odst. (2)
§ 76.
.
.
§ 78
§ 79
13754,
odst. (3)
§ 87 (4)
§ 90 .
§ 94
§ 97 (2)
§ 106
§ 107
§ 112
§ 1I3
§ 1I5
§ 1I7
§ 120
§ 121
(2)
(3)
§ 122
§ 126 (3)
§ 127 odst. 3
§ 188
§ 192
(2)

II. Vy,rovnací

1\

13733 \,
13188
· 13409
I
· 13690
13625, 13873
13248, 13323,
13400, 13979 !\
13330, 13815
§ 56
· 13873 \1
§ 58
13663
§ 59 (I)
13733,
13937
§ 60
· 13815
(l) .
· 13463
§ 61
13914, 13937 \
§ 63
· 13188
§ 65 čís.
13324, 13408, 13471,
§ 67
13689, 13733, 13937

§ 30 čis. I
§ 45 čís. 1
§ 47 odst. (3)
§ 52 (3)
§ 54
§ 55

· 13954
13664, 13911
13711, 13736
13711, 13736
13469, 13754
13936, 13985
13586, 13747
· 13985
· 13411
· 13711
· 13711
· 13567
· 13401
13410, 13586
13528, 13586
· 13410
· 13410
· 13401
· 13401
· 13401
13802, 13911
· 13528
· 13591
· 13591
· 13690
· 13325
· 13622
· 13622
13622, 13829
· 13622
· 13622
· 13706
· 13802
13706, 13839
· 13411
· 1341I
· 13839
· 13586
· 13528
13528, 13539
13539
13690

I

lIl. O d P ů r čiř á d.
· 13266
· 13266
· 13266
· 13502
· 13782
· 13502
· 13502
· 13952
· 13952
· 13952
květen 27. čís. 93 sb. z. a
n. (malý přidělový zákon)
· 13570
§2
· 13570
§ 3
· 13570
§ 5 (4)
· 13570
§ II
červen 19. čís. 100 sb. z.
a n. (nespor. říz.) viz VI.
červe:r.ec 4. čís. 131 sb. z.
a n. (pracovní soudy)
13453, 13486, 13557,
§ I
13592, 13641, 13724,
13868, 13892, 13896,
14049, 14050
. . . · 13821
(2)
13883, 13892, 14061
(3)
13453, 14004
§ 2
13453, 13592
c)
· 13592
d)
· 13453
g)
· 13557
§ 4 (2)
· 13216
§ II
13484, 14004
§ 19

§ I
§ 2
§8
§ 9
§ 12
§ 13
§ 14
§ 18
§ 21

řád.

§ 4 čís. 4
§ 12

· 13873
.
. 13411, 13419,
13463, 13498, 14014
§ 13
· 13979
§ 14
1341I, 13651
(2)
13419, 13651
§ 21
· 13815
§ 26
· 13625
· 13411
- čís. 3

čís.

čís.

čís.

':1

!I
!i
í!

~

I
lil

I

·
13883,
·
·
·
·
·
. 13883,

13486
§ 22
13930
(I)
14050
(2)
13892
§ 25 (1)
13698
§ 27
13486
§ 28
13598
- čís. 2
13892,
čís. 3
13930
·
13598
čís. 4
.
13342,
13484,
§ 29
13744, 13887
13458,
13484, 13716
§ 32
13247,
13274,
13311,
§ 33
13378, 13459, 13467,
13483, 13484, 13558,
13561, 13598, 13674,
13705, 13865, 14050
· 13484
§ 34
· 13274
(4)
13378, 13467, 13493
§ 35
. 13347, 13744
§ 36
13467, 13561
- odst. I
· 13294
§ 37
13883, 14061
§ 38
. 13239, 13342,
§ 42
13716, 13821, 13930
červenec 14. čís. 125 sb. z.
· 13978
a n.
listopad 28. čis. 176 sb. z.
a n.
· 13577
§ 10
prosinec 1. čís. 180 sb. z.
a n.
· 13930
§2(l)b)
· 13930
§ 4 (2)
prosinec 19. čís. 210 sb. z.
a n. (ochrana nájemců)
13960, 14012
§ 4 (1 ) čís. 4

prosinec 22. čís. 217 sb.
a n. (pracovní soudy)
§ 3 (2)
§4
1932 březen 17. čís. 44 sb.
a n.
duben 21. čís. 54 sb.
a n.
čl. LIl
červen 30. čís. 107 sb.
a n.
čl. II .

..

z.
· 13216
· 13216

z.
· 13930
z.
· 13439
z.
· 13610

1570

J

1571

čís.

čís.

1932 prosinec 21. čís. I sb. z.
a ,n. na r. J 933 (pletichy
pti du!Žhě)
13163
§ 3

§ 3

§ 5
§ 6

prosinec 23. čís. 198 sb. z.
a n. (doprava osob)
13811
§ 1
§ 3
13811
13566
§ 7
prosinec 28. čís. 204 sb.
z. a

fl.

(úsporná

§ 23
]933 únor 9, čÍs. 33 sb. z. a
(pensijní pojištění)
§ 10 odst. (8)
březen

čís.

2..

13767
. 13404

44 sb. z.
.13991
13991
13991
13439

březen

30. ClS. 54 sb. z.
a n. (ochrana nájemců)
§ 2 (2)
13430
čís. 1
. 13660, 14012
březen 30. čÍs. 55 sb. z.
a n. (devisová opatření) . 13646
květen

5.

čís.

74 sb. z. a

.
. 13290, 13331,
13438, 13466, 13874
13290, 13331, 13438

§ 3
květen

29.

§ 12

I
I
I
II

II
II

a n. .

13234, 13279
červen 23. čís. 100 sb. z:
a n. (odhadní řád)
§ 35.
. .'
červenec 23. čís, 164 sb.
z. a n. (úprava 'pachtovného)
13209,' 13233,
13279, 13299,
13600, 13630,

§ 1

13600

I

13950
,II

13234,
13398,
13983

13256, 13279, 13364,
13479, 13497, 13602,
13666, 13745, 13727,
13946

5.

čís.

1934

,Irl

červenec

7.

čís.

131 sb. z.

a n.

čÍs.

červenec II. čÍs. 154 sb.
z. a n. (soukromí zaměst13987
nanci)
13880
§ 1 odst. 1 e)

I
I
II

1934 červenec 13. čís. 142 sb. z.
a n. (odklad exekuce proti
zemědělcům)

14028
14028

§ 1
§ 3
říjen

25.

čís.

228 sb. z. a n.

§ 1 odst. 2

13987

VIII. Mirové smlouvy, mezinárodni úmluvy,
státni smlouvY a pod.
Čís.

Čís.

250 sb. z.

1883 březen 20. (Pařížská úmluva o ochraně živnostenského vlastnictví)
13844

13874

1934 únor 22. čís. 34 sb. z. a n.
(odklad exekuce proti ne-

1923 září 24. čís. 191 sb. z. a
n. na rok 1931 (protokol
o doložkách o rozsudím)
čl. 6 .
13230

§ 1
§ 2 c)
§ 4
(2)

13706
14018
. 13805
13899, 14018,
14040
únor 23. tiS. 32 sb. z. a n.
(ochrana nájemcl'l)
§ 2 čís. 20 .
13707
§ 6
13940

listopad 30. čís. 187 sb. z.
a n. na rok 1931 (smlouva
s Rakouskem)
13365
1924 říjen 23. čís. 140 sb. z. a n.'
na r. 1928 (Bernská úmluva o mezinárod. přepravě

únor 24. čís. 33 sb. z. a fl.
(odklad exekuce proti zemědělcům)
.
.
.
. 13693
~ 31
13693, 13801
"
. 13875
d)
. 13935
f)
13776, 13780, 13953
g)
13852, 13908,
13924, 13953
§ 5
13801
§ 6
13801, 13874
(I)
14018
březen 24. čís. 62 sb .. z. a
n. (ochrana nájemců)
§ 1 čís. 16
§ 25 (I)
§ 26 (1) čís. 8 d) 13960,
čÍs. 9 a)
čís. 12 a)
b) .
.

"li

13991

13991
prosinec 22.

čís.

čís .

13849,
13955
13787
13479,
13982
13300,
13425,
13534,
1:1658
13787;
13955
13658
13946
13285,
13849
13659,
14046

zaměstnaným)

čís.

85 sb. z.
. . . . . 13991
červen 9. čís. 95 sb. z. a n.
(zmod'lOvaCÍ zákon).
. 13233,

říjen

13534,
13599,
13233,
13299,
13234,
13666,
187 sb. z. a n.

a n. .

li

zeměděl-

cům)

§ 1

§1O

ll.

n.
16 .
18 .
19 .

n. (exekuce proti

§ 8
§ 9

14035
14035
14035

§1O.

a
§
§
§

§ 7

opatření

personá!ní)
§ 4 odst. 2

. 13735,
13946,
13398, 13666,
13299, 13383,
13745, 13787,
13210, 13277,
13307, 13418,
13447, 13497,
13581, 13602
13659, 13666;

železniční)

čl.

7 § 1 .
9 § 3 písm. e)
_
písm. h)

čl.

14016
13381, 14016
13381, 14016

1925 duben 23. čís. 202 sb. z.
a n. na r. 1926 (obchodní
smlouva československo
polská)
čl.
čl.

XVllI
XX

14016
14016

1929 červenec 23. čÍs. 145 sb.
z. a n. (úmluva s Rakouskem o pensijním ústavu
svazu místních a mal~rch
drah)
13404

IX. Zákony dřive uherské,
Obchodní zákon (zák. čl. XXXVlI:1875):
Čís.

13379

§ 7

14012
14012
14012
14012
14012
14012

Civilní řád soudní (o. 's, Ip,):
čís.

čís .

I

§ 163

.

13262

§ 182 aj

13882

I

1~73

1572
Články uher. říšského sněmu:

1910

ČIS.

1874 XXXV § 97
1884 XVI! § 50
1886 VI! § 28

Cís.

1894: XXXI § 43
1895: XXXV § 2
1910: XXV

13379
13362
13379

13932
13972
13362

čis.
čis.

27.483 § 6 .

čis.

13362

1918:

čís.

4420

13972

32.963/9

věstn.

.
43 věstn ..
čís. 4 věstn..
.
březen 14. čís. 7403 věstil.

č.

str. 157

23

Č. 60.345/25 věstn. Č. 1/1926
čís. 84 věstn. .
str. 184 věstIl. § 15/1 .
květen 17. čís. 31.157/27 věstn. Č. 6
březen 29. čís. 9073/1933 .

1926 leden 18.
1928

Nařízení:

1901:

1914
1923
1924

březen 1. čis.
čÍs. 4 věstn.
červen 2. čÍs.

1933
ministerstva školství a národní osvěty:
1921 říjen 15. čís. 87.471 věstn. z r. 1921 str. 533
(ústava

českoslov.

Cís.
13470, 13964
13769
13700
13554
13197
13170
13649
13963
13990
13566
čís.

149

církve) .

13309

ministerstva vnitra:
1890 březen 12. (vyhláška místodržitelství pro čechy čís.

X. Cizozemské zákony.

17.504) z. z. čís. 33
ministerstva železnic:
překladištnÍ tarif odd. I. 10.
odd. I. odst. Aa
odd. VII
.

Německo:
C. ř. 5.:
čís.

§ 328

čís.

2

předpisy
čl.

13861

předpisy.
Čís.

Výnos ministerstva národní obrany:

služební kniha H-IV-l § 24 .
H-IV-6 čis. I
. služební řád I. díl § 31

13817
13817
13817

ministerstva financí:
předpisy

ministerstva sociální

1919
nňnisterstva

4751/111-19 k § 1 .

čís.

spravedlnosti:
instrukce pro výkonné orgány
bod 66 a 67
bod 107
1897 prosinec 3.

1902

§
§
§
§
§
§
§
§

péče:

21.

březen

6.

čís.

čís.

25.801

věstIl. Č.

4121/2 .

44

.

.

.

.

.

.

.

1926 služební řád žel. zarn.
§ 1 c) .

13851
13851

březen

pro službu dopravní XIX.

54

§ 130 odst. 1
1914 listopad 20. čÍs. 43.797
1915 duben 1. čís. 6708
1919 říjen ll. čís. 32.094
ří1jen 18. čís. 24.842
1920 červen 30. čís. 17.301-1/3
1921 březen 14. ČÍs. 870-1/4 .
duben 18. ČÍs. 792/21 .
červen 18. čís. 35.081-1j3
srpen 23. čís. 47.603 .
prosinec 3. čís. 64.231-1/3
1922 září 19. čís. 13.598 .

o trafikantech

§ 2
§ 57 .

13609
13609

1898 duben 7. čís. 16.366 (služ. řád žel. zarn.)
§ 88 odst. (6)
odst. (7)
odst. (8)
§ 121 b)

zákon ze dne 1. června 1909
(RGBI. S. 515) .
13193
zákon ze dne 30. srpna 1924
. 13193
(RGBI. II. S. 254)

XI. Výnosy a jiné

13763

. 13558

13725
13715
14051
13809

1927

2 b)
29 (1)
40 čís. 1
48
78 odst. 3 d)
79
114
115 (1)

čís.

§ 7
§ 8

(2) a)
e) .
.
.
.
38.566/27 (stanovy pens. fondu)

.

.

.

1928 červenec 28. čÍs. 33.478
Civilní rozhodnuti XVI.

14052
14053
14052
.
. 14053
14052, 14053
13959
14052
14052
14052
13956
13956
14052
14052
13956
13956
14052
13767
13918
13918
13918
13918
13951
13951
13951
13895
13959
13918
13918
13740, 13895
13671
13524
101

I

1574

XII.

Různé.

Ustava československé církve
13309
Služební pragmatika pro úředníky a zřízence města Brna
13962
§ 54 odst. 5 ,
Smlouva mezi obcí Brněnskou a rakouskou společností Unian ze dne 1. prosince 1898
14005
§ 19
Stanovy pensijního ústav~ soukromých drah v Brně
13767
§ 6
§ 8 čís, 7
13767
§ 33 ,
13767
Stanovy Pražské bursy pro zboží a cenné papíry
§ 97 odst. 3
13262
Kolektivní smlouva zaměstnancú nemocenských pojišťoven
čl. XVlI ,
13694
Služební a. disciplinární řád zaměstnanců nemoc. pokladen
§ 24
13629
§ 44
13629, 13636
§ 54
,13636
,
§ 70
13629, 13636
Výklad stanov družstva
13236, 13519, 13718, 13771, 14032
V ýklad stanov družstva stavebního
Výklad pojišťovacích podmínek .

F~',

·.:ce:c',

C:Z~ť'Q:c L~GtiDc. {;g., 'J' u~~

_

13206,
13173, 13219, 13221, 13368,
13391, 13501, 13547, 13608,
13696, 13750, 13818, 13835,
13906,

13900
13369,
13653,
13848,
13927

